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A principal perspectiva deste artigo funda-se na certeza que confere à Economia Solidária e ao 
Marketing Social uma base calcada em estratégia e inclusão. Esta base em muito pode contribuir 
para a evolução financeira, econômica, cultural e social da sociedade, a partir de preceitos e 
práticas horizontais, tanto institucionais e programáticas, intra, inter e supra organizações sociais. 
É convergente a percepção dos principais autores pesquisados, em que não bastem apenas 
programas de apoio, centrados em gestão ou de crédito, mas de políticas públicas que fomentem 
capital social, nas comunidades. 
 
O Marketing Social é um fenômeno em ascensão e de suma importância para o fortalecimento dos 
princípios e mecanismos de gestão da Economia Solidária. Por isso, o intuito aqui é o de relacionar 
o sentido, princípios, valores e conceitos da Economia Solidária, com o Marketing Social, a fim de 
propor possibilidades de atuação conjunta, onde o Marketing Social fortaleça o sentido e a gestão 
de empreendimentos solidários. Assim, o Marketing Social torna-se um elemento fundamental 
para que a Economia Solidária maximize a viabilização do seu Caráter Sistêmico , ainda incipiente. 
Por isso, é preciso atentar para as claras possibilidades de ampliação de capitais social, financeiro, 
organizacional e técnico nos empreendimentos, redes solidárias e comunidades, como um todo.  
 
Além disso, são pontos comuns, nos dois conceitos, os vínculos com políticas sociais e públicas, 
no sentido em que os empreendimentos e redes solidárias e as intervenções sociais não podem 
estar desvinculadas do apoio governamental. Na síntese de Girard, o foco empresarial às 
organizações sociais somente pode ter eficácia, eficiência e efetividade, se complementado com 
políticas de assistência, prevenção e promoção de oportunidades . Fontes complementa esta visão 
e afirma que o foco em políticas públicas representa um tipo de investimento que previne dívidas 
sociais , como as causadas pelo desemprego, baixa escolaridade, entre várias outras. 
 
Como coloca Fontes, a dinâmica do mercado comercial é mais facilmente percebida porque é 
intrínseca ao dia-a-dia das pessoas. Desde a infância, de uma forma ou outra, faz-se necessário 
aprender a lidar com dinheiro e, aos poucos, esta prática torna-se comum. A noção de troca, 
neste caso, é material, e facilita a incorporação do hábito. Veja o quadro a seguir : 
 

 
 
Claramente, este é um mercado onde atuam os empreendimentos de Economia Solidária. Como 
expresso na quarta tese de Santos, sobre alternativas de Produção , o fortalecimento estrutural 
da Economia Solidária deve ser voraz, em termos de escala. No entanto, está claro que as 
estratégias capitalistas de produção e consumo não atendem, por si só, o corpo de possibilidades 
e necessidades do âmbito solidário. São preciso valores humanos e sociais integrados às relações 
de trabalho, ao processo produtivo e ao vínculo dos empreendimentos com suas demandas 
sociais, assim como com outros atores intra e inter setoriais. Então, certamente o Mercado 
Comercial não contempla as dinâmicas e pressupostos dos mecanismos solidários.  



Faz-se, pois, necessário atentar para um outro tipo de mercado, citado por Fontes, que abarque 
não a produção material da Economia Solidária, mas a afetiva. 
 
O Mercado Social e o Trabalho Solidário 
 
O mercado social é essencialmente diferente dos outros dois. “Nesse caso, a relação de troca é 
obtida por meio de custos e benefícios sociais” , pois representa a adoção de comportamentos, 
atitudes e valores, que beneficiam, tanto o indivíduo, quanto a sociedade. O lucro e o produto são 
socializados, mas não são fáceis de ser obtidos, já que representam ganhos e custos de valor 
intangível. “Os benefícios relacionados ao prazer e às necessidades básicas, no caso dos mercados 
comercial e assistencialista, são mais tangíveis em curto prazo do que os relacionados à melhoria 
de qualidade de vida” . Veja-se alguns exemplos de troca, por meio da dinâmica social: 
 
• O hábito de não fumar em favor da satisfação que o vício proporciona. 
• O ato de doar sangue em detrimento do medo de contrair doenças ou devido a preceitos morais 
e religiosos, contrários à mudança de atitude. 
• A prática do sexo seguro (com camisinha) em troca do prazer da relação sem preservativo. 
 
“De um lado tem um agente de mudança, que pode ser um indivíduo, uma agência 
governamental, empresa ou uma organização da sociedade civil, e do outro encontra-se o 
indivíduo que adotará os produtos sociais ofertados” . Na Economia Solidária, o principal produto 
social é a prática do trabalho solidário, que perpassa o âmbito intra, inter e supra, organizacional 
e setorial. Este ponto será aprofundado no item a seguir. O comportamento inverso, neste caso, é 
o trabalho verticalizado e centrado em premissas fordistas, onde “o processo de trabalho está 
divorciado do conhecimento e de preparo especial, reduzido a simples trabalho” , assim como no 
pressuposto de empregabilidade inerente ao Toyotismo .  
 
Veja-se, em adaptação ao quadro de Fontes, a demonstração das relações de troca no mercado 
social , inseridas no âmbito da Economia Solidária: 
 
 

 
 



O Mercado Social certamente representa o principal contexto de atuação da Economia Solidária, 
visto que o seu principal produto é social: o trabalho solidário. Isto é, o trabalho solidário 
representa um comportamento, de cuja prática dependem as relações humanas, como um todo, e 
inerentes às relações de trabalho e ao processo produtivo, intra e inter empreendimentos, 
organizações sociais e outros agentes econômicos, políticos e sociais, das três esferas de 
Governo. Neste ínterim, a solidariedade representa a cidadania , como processo ativo e 
emancipatório, abrangendo “as dimensões político- participativa e econômica- produtiva” da 
sociedade. 
 
Este caráter emancipador é intrínseco ao Marketing Social e à Economia Solidária. Emancipador 
porque os mecanismos solidários devem constituir alternativas econômicas e sociais libertadoras. 
Tanto pelo “nível individual, implicando em mudanças fundamentais nas condições de vida dos 
seus atores (...) quanto pelo social, implicando em campos em que operam valores e formas de 
organização não capitalistas” , que pensem e atuem em escala local, regional, nacional e até 
mesmo, global . O Marketing Social converge a este ideal emancipador, posto que pode atuar pela 
melhoria e diversificação do enfoque e da capacidade dos mecanismos e redes solidários. 
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