
Recurso serve para inclusão social  
 
O cooperativismo popular é apontado por especialistas como uma das principais armas contra o 
desemprego, o subemprego e a exclusão. Ganhou fôlego nos anos 90, com o fechamento de 
postos de trabalho formal e têm sido estimulado por universidades, gestores públicos e pelo 
terceiro setor.  
 
O Programa Oportunidade Solidária, da Prefeitura de São Paulo, tem 446 projetos em 
desenvolvimento que dão trabalho a 4.048 pessoas. Durante seis meses, jovens cadastrados no 
Bolsa-Escola e desempregados com mais de 40 anos atendidos pelo Começar De Novo recebem 
bolsas para participar de capacitação em formação de cooperativas e têm seus projetos 
encaminhados para financiamento. No âmbito federal, o cooperativismo é um dos focos da 
Secretaria Nacional de Economia Solidária, criada em junho.  
 
"O cooperativismo popular é diferente do tradicional, que partiu de uma exigência do mercado 
agroindustrial de produção em escala", diz o cientista político João Roberto Lopes Pinto, 
coordenador da área de Processos Sociais de inclusão do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas. "Ele resgata princípios como distribuição eqüitativa de renda e gestão compartilhada, 
dando aos trabalhadores autonomia e possibilidade de crescimento em torno daquilo que têm 
vocação." Para ele, a legislação de 1971 que exige, por exemplo, um mínimo de 21 trabalhadores 
para que uma cooperativa seja constituída, é um entrave para a legalização de novos grupos e 
deve ser repensada.  
 
"O cooperativismo é uma forma de inclusão mais válida até que o emprego formal, onde pessoas 
com educação básica incompleta só conseguem subempregos, sem perspectiva de crescimento", 
diz Luigi Verardo, da Associação Nacional de Empresas de Auto-Gestão. Segundo ele, existem no 
País 7.300 cooperativas, que geram trabalho para cerca de 5 milhões de trabalhadores - mais que 
o dobro que em 2000. De cada cem trabalhadores brasileiros, estima-se que sete sejam 
cooperados. (A.C.)  
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