
ISSN: 2526-3250

Economia solidária e cooperativismo: princípio à Incubadora de redes e
empreendimentos solidários e inovação do serviço público do IFRS - Campus Osório

Autor(es): 

Adriana Pancotto (Coorientador)
Marcio Rogério Olivato Pozzer (Orientador)
Odair Coser Junior (Autor)
Ana Clara Jardim Da Silva (Autor)
Vanessa Pereira Rosa (Autor)

Nível de Ensino: Ensino Superior

Área do Conhecimento: Extensão - Trabalho

Resumo: 
Economia Solidária é um modelo de produção surgido no século XIX, na Inglaterra. Antagônico
ao capitalismo, tem por princípios básicos a propriedade coletiva do capital, o direito à liberdade
individual e a autogestão (Singer, 2002). Sua maior expressão se mostra através das
cooperativas, sendo que, no Brasil, já ultrapassam a marca de 22 mil (SIES, 2013). Elas
também vêm se expandindo no litoral norte gaúcho, como as cooperativas de agricultores
familiares e de reciclagem de resíduos. Diferentemente de uma empresa que visa
prioritariamente lucro, os empreendimentos solidários buscam um equilíbrio entre valores
econômicos, sociais, políticos e culturais (França, 2008; Dagnino, 2009). Desta forma,
demandam de formação, qualificação e assessoria de trabalhadores para a construção de suas
atividades autogestionárias (Calbino e Paes de Paula, 2012). Neste sentido, o objetivo deste
trabalho é apresentar as potencialidades da Incubadora de Redes e Empreendimentos
Solidários e Inovações no Serviço Público - IFRS Campus Osório, na produção,
desenvolvimento e transferência de conhecimento e tecnologias sociais a estes
empreendimentos e em cumprimento aos objetivos e finalidades dos institutos federais, dentre
eles a oferta formativa em benefício do fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e
culturais locais (BRASIL, 2008). A metodologia contou com revisão bibliográfica e pesquisa
documental aos projetos e relatórios da Incubadora de 2018 e 2019, bem como consulta a
legislações. Também foram realizados encontros e estudos orientados, a fim de se promover
discussões e reflexões conjuntas. Como resultados, constatou-se que no primeiro ciclo os
propósitos da Incubadora foram atingidos, ofertando a Coomafitt um sistema piloto de
rastreabilidade com desenvolvimento e implantação de aplicativo de QR Code, possibilitando
comercializar seus produtos em mercados privados; e o desenvolvimento de um programa de
formação aos trabalhadores da Cecobe. Assim, tornam-se claras as potencialidades da
Incubadora e da economia solidária, enquanto agente promotor e modo de produção,



respectivamente, condizentes com um desenvolvimento econômico, social e ambiental
sustentáveis para o litoral norte gaúcho. É preciso dar visibilidade à comunidade local sobre a
viabilidade e importância, ampliando sua abordagem nas formações técnica e acadêmica do
eixo gestão do IFRS e fortalecendo a estrutura da Incubadora Solidária do IFRS- Campus
Osório.
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