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1. Apresentação 

A Guayí se integra ao esforço da Secretaria Nacional de Polí as Públicas 

para as Mulheres (SPM – PR)  de gerar possibilidades para contribuir com a 

autonomia econômica das mulheres, na perspec de emancipação e de 

construção de um outro mundo possível. E entendemos que a economia soli-

dária tem muito a ver com isso.

Fruto de uma parceria que já vem sendo cons desde 2010, da Guayí 

com a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES/MTE), estamos 

construindo a Rede de Economia Solidária e Feminista (RESF) - visando o 

empoderamento social, polí o e econômico de empreendimentos majorita-

riamente de mulheres – agora ar em redes.  

Ao longo deste caminho, estamos também cons uma série de 

parcerias importantes. Com a Secretaria de Polí a para a Mulher (SPM-PR), 

esta parceria  propiciou um Seminário Nacional da RESF e Encontros Estadua-

is para organização e fortalecimento da Rede, bem como a realização de 

Mesas de Diálogos e Solidariedade com ins ões e en eiras, e 

as Mostras dos Trabalhos /Produtos das Mulheres, que estamos socializando 

agora.

Esta publicação também traz a primeira versão da elaboração, acumula-

da até hoje, sobre os princípios e obje da Rede, (a ser discu e aprova-

da pelo seu Conselho Gestor Nacional ), e o atual desenho da RESF - na Man-

dala que estamos desenhando a par do próprio movimento de construção 

da Rede.

É esta construção que esta publicação obje socializar, como um retrato 

do momento atual, nacional e nos nove estados em que a Rede está ar

da (RS, PR, SP, RJ, DF, PE, RN, CE e PA).

Junto com nosso reconhecimento a todas e todos que estão construindo 

conosco esta linda história, com a sabedoria e a energia das mulheres da 

economia solidária, a expressão de nosso desejo de con tecendo, cole

vamente, nossa Rede, na perspec de uma economia solidária e feminista.

Porto Alegre, julho de 2014.

Helena Bonumá
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2. Nossa história: Puxando o ? o da 

meada

A Rede de Economia Solidária e Feminista (RESF) nasce da necessidade 

de empoderamento – polí o, social e econômico, de empreendimentos 

formados majoritariamente por mulheres. A história não é recente – remon-

ta de um conjunto de reivindicações que brotam da prá a concreta das 

mulheres na sua organização produ a, e se consolida na par ão no 

movimento e em diversas instâncias estaduais e nacionais, que apontam a 

necessidade de criação de polí as públicas especí?cas para as mulheres na 

Economia Solidária no Brasil.

A par destas necessidades, em 2010 uma nova ação da polí a pública 

começou a ser desenhada. Do an o PPDLs, surge o Projeto Brasil Local, da 

Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), do Governo Federal. 

Além do fomento ao Desenvolvimento Local, do etnodesenvolvimento e do 

trabalho com Agentes, o projeto traz uma grande novidade: a Economia Femi-

nista. 

A Guayí assumiu o desa?o e, a par de então, passou a desenvolver o 

Projeto Economia Solidária e Economia Feminista, onde nos dedicamos a 

cons um desenho sobre as questões especí?cas das mulheres em nove 

estados brasileiros (RS, PR, SP, RJ, DF, PE, RN, CE e PA). Trabalhamos com a 

iden ação, mapeamento e o?cinas com 300 empreendimentos majoritari-

amente de mulheres. Além das questões relacionadas à Economia Solidária, 

foi trabalhada a esfera “privada” do co destas mulheres: a invisibilida-

de do trabalho não remunerado, os cuidados, o trabalho domés o, a dupla 

jornada e a divisão sexual do trabalho. Além disso, violência e discriminação 

também foram temas bastante discu nas o?cinas.

A metodologia e a dinâmica criada para dar suporte a um projeto deste 

porte, nacional, (linha da vida dos empreendimentos, ?cha individual das 

trabalhadoras e um primeiro diagnós o produ o do empreendimento) 

acabou nos levando, mesmo que empiricamente, à visualização de que a 

realidade enfrentada pelas mulheres da Economia Solidária, de norte ao sul 
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3. Tecendo nossa Rede... 

 A Situação das Mulheres 

Ainda vivemos sob a égide de um sistema que oprime as mulheres. No 

capitalismo patriarcal con sendo consideradas “cidadãs de segunda 

categoria”, em trabalhos precarizados; recebendo menos do que os homens 

quando na mesma função e ví do desemprego ao menor sinal de crise. 

Essa situação só faz agravar a desigualdade estrutural de nossa sociedade, 

que se expressa, inclusive, em todas as formas de violência contra as mulhe-

res. A lógica é manter a invisibilidade do trabalho das mulheres na construção 

da sociedade; sem autonomia econômica e polí a, naturalizando seu lugar 

como apenas o privado - na esfera reprodu a e dos cuidados.

Diante deste quadro, a Economia Solidária assume uma maior importân-

cia como alterna a ao modelo de desenvolvimento econômico vigente e 

pode representar, também, uma possibilidade de alterarmos este quadro de 

desigualdade vivido pelas mulheres. 

Isso passa por ampliarmos o conceito de trabalho e “desnaturalizar” a 

separação do público e do privado; do produ o e reprodu o, superando a 

divisão sexual do trabalho e dando visibilidade para o trabalho não remune-

rado, fundamental para a sustentação da vida humana e da sociedade como 

um todo. 

 Economia Solidária ar em Rede

As redes surgiram em todo o mundo nas úl décadas, em várias áreas: 

na economia, na polí a, na cultura, na comunicação, na preservação ambi-

ental, nos diretos humanos, na luta pela ampliação e garan de direitos. Esta 

prá a existe, inclusive no sistema capitalista, mas ao contrário daquelas, 

trabalhamos na perspec a estratégica de um outro mundo possível, onde a 

a econômica não se baseie na exploração do trabalho. Na prá a, as 

redes são embriões de uma nova esfera pública, ar novas formas de 

par ão dos mais diferentes segmentos da sociedade.

As redes já são uma realidade também na Economia Solidária, com vistas 

a ar ão da produção, capacitação técnica e gerencial, ?nanciamento e 

comercialização. Os empreendimentos  protagonizam a formação de redes 

que envolvem parcerias, mercados e potenciais consumidores. Essa dinâmi-

ca contribui para a consolidação dos processos coopera os, buscando 

superar as situações de desigualdade do mercado capitalista, a?rmando a 

autogestão e a solidariedade como fundamentos desta ar ão.

A Rede de Economia Solidária e Feminista – RESF

A Rede de Economia Solidária e Feminista – RESF, surgiu em julho de 

2012, em Seminário Nacional de ?nalização do Brasil Local Economia Solidá-

ria e Feminista em Santa Maria,  quando decidimos tecer cole amente uma 

ar ão de nossos empreendimentos para somar e ter visibilidade, trocar  

informações e  experiência,  complementando-se e tornando-se mais fortes 

na esfera econômica, para produção, comercialização e consumo solidário. 

Mostrar a capacidade de trabalho e de gestão das mulheres, formular pro-

postas de polí as públicas e ter a força necessária para lutar por elas.

Nossa Rede é nacional e bastante representa a da diversidade regional, 

cultural e étnica de nosso país, bem como da produção e da cria das 

mulheres da Economia Solidária. Visa ar , em nove estados (RS, PR, SP, 

RJ, DF, PE, RN, CE e PA), estratégias para a sustentabilidade de empreendi-

mentos formados majoritariamente por mulheres, dentro de uma perspec

va de desenvolvimento local, nos territórios onde as mulheres vivem e produ-

zem. 

Tendo o feminismo como eixo estruturante, estamos tecendo uma rede 

com capacidade de ar a esfera da polí a com a econômica e a social. 

Assim, incorporando nossa experiência feminista à Economia Solidária, e 

associando a ela nossas bandeiras de luta - que extrapolam o âmbito local e 

imediato, poderemos construir uma visão global da transformação social que 

queremos, ao mesmo tempo em que avançamos, passo-a-passo no co

de ações concretas para o fortalecimento dos empreendimentos, das redes e 

da autonomia das mulheres.

1. Princípios que fundamentam a nossa construção
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Economia solidária como trabalho autoges , associa o e 

solidário;

Visibilidade e valorização do trabalho da mulher;

Empoderamento e autonomia econômica das mulheres na perspec-

a da igualdade de gênero;

Visibilidade e valorização do trabalho reprodu o e de cuidados 

como indispensável para o bem viver e para o desenvolvimento sustentável e 

democrá o de nossas comunidades/sociedades;

 Construção da Economia Solidária e Feminista como alterna a ao 

capitalismo patriarcal;

2. Por que nos ar em rede? Os Obje os da RESF

-  Ar nacionalmente (por segmento produ os e também arranjos 

locais/territoriais) os empreendimentos de mulheres para sua visibilidade e 

fortalecimento econômico e comercial;

- Fomentar os empreendimentos, redes, arranjos e cadeias produ as 

que compõem a RESF para a autogestão, a solidariedade e a cooperação nas 

relações de produção, de comercialização  e de consumo; 

- Compar es, através das trocas e intercâmbios,  reforçando a 

construção de iden de mulheres da economia solidária e feminista;

- Ar com as polí as públicas já existentes, bem como o fomentar 

implantação de novas polí as públicas, nas diversas áreas necessárias 

(comunicação, produção, assessoramento técnico, ?nanças solidárias, 

comercialização, consumo, logís a, gestão...) visando o fortalecimento 

econômico e comercial dos empreendimentos organizados pela RESF;

- Es o pertencimento dos empreendimentos solidários à RESF, 

intensi?cando a iden com a Economia Solidária, através do aprofunda-

mento da par ão democrá a, es à organização autoges

e demais princípios da ECOSOL, estabelecendo um diálogo permanente entre 

a Economia Solidária e a Economia Feminista;

- Fortalecer a Economia Solidária e Feminista, a par da gestação de um 

projeto de sustentabilidade para empreendimentos e 

redes/arranjos/cadeias, que se ar com uma estratégia de desenvolvi-

mento sustentável e de construção de uma sociedade democrá a e igualitá-

ria.

3. Nossas Reivindicações e Bandeiras da Luta

Durante o mês de março de 2014, combinando as comemorações do Dia 

Internacional da Mulher e as Conferências preparatórias à III Conferência 

Nacional de Economia Solidária/CONAES (que acontecerá  em dezembro de 

2014), realizamos nove conferências Temá as Livres, nos Estados onde a 

RESF atua. O conjunto desta elaboração, sistema ado, cons nossa maior 

referência, atualizada, de compromissos e bandeiras de luta das mulheres na 

Economia Solidária e podem ser acessados no site da Guayí (www.guayi-

.org.br), no Cirandas ( ...) e na página da III CONAES.

4. A estrutura e o funcionamento da RESF:

Nossa Rede é aberta, viva e está em permanente construção. Para isto, é 

importante rea?rmarmos os princípios e obje os que nos orientam e 

compreendermos que necessitamos estabelecer relações  orgânicas que nos 

permitam acúmulos e saltos de qualidade na realização de nossos propósi-

tos. Ao mesmo tempo, é fundamental que possamos contemplar a diversida-

de e a riqueza que nos caracterizam para potencializar  nossa construção em 

rede.  Para isso, hoje temos a seguinte estrutura e funcionamento:

Conselho Gestor Nacional da RESF:

 A Rede hoje tem um desenho de mandala, onde o centro  é seu Conselho 

Gestor Nacional – com uma periodicidade quadrimestral de reuniões, cons

tui a instância nacional de coordenação, de?ne seu planejamento estratégi-

co, suas prioridades e planos de ação, responde pela representação da RESF. 

Reúne representantes das Redes/APLs/Cadeias Produ as, da Equipe Técni-

ca Nacional e  das Bases de Economia Solidária e Feminista Estaduais.  É o 

espaço onde as informações estaduais são socializadas (andamento do pro-

cesso, construção de parcerias, etc.) visando a troca de experiências, a elabo-

ração cole a, a orientação das ações nos estados e a construção da Rede 

Nacional. Além da construção da RESF como rede nacional,   esta instância 

tem também a tarefa de planejar e construir os pressupostos e caminhos para 

a sustentabilidade – econômica e estrutural - da Rede.

Bases de Economia Solidária e Feminista: 

São 12 ao todo, sendo uma em cada estado ( PR, SP, RJ, DF, PE, RN, CE e PA) 



e quatro no RS. As Bases desenvolvem as a de ar ão para 

cooperação solidária em redes, por segmento produ o ou território, imple-

mentando os instrumentos organizadores das demandas, realizando asses-

soramento técnico e de gestão, acompanhando o processo de organização da 

produção e da comercialização, implantação de conselhos gestores nas 

redes, assessoramento para a ar ão das compras governamentais, 

integrando  com as polí as públicas e com parcerias, e formando as compo-

nentes dos EES e as  das redes. Para implantação das BS Ecosol  Feminista 

temos uma equipe em cada estado cons por uma coordenação, uma 

assessoria técnica e uma agente, integrantes do projeto de fomento à redes 

(parceria SENAES) e mais uma agente do projeto de fomento à organizações 

produ as de mulheres (parceria MDA). A Base também é responsável pela 

integração com as polí as públicas para fortalecimento das redes, bem 

como pela ar ão de parcerias diversas com en ins ões e 

movimentos.

23 Redes/Arranjos Locais/Cadeias Produ as: 

A Rede de Economia Solidária e Feminista  tem como um de seus objeos 

centrais o fomento à redes/arranjos/cadeias produ as, formadas pelos 

empreendimentos ar visando seu fortalecimento, na perspec a 

do desenvolvimento local, sustentável e solidário. Atualmente, nos nove 

estados, fomentamos 19 redes, 3 arranjos produ os locais e uma cadeia 

produ a. Nossa proposta é que cada uma delas consolide um Conselho 

Gestor, como instância de gestão e de decisão. Os Conselhos Gestores têm a 

função de auxiliar na produção de resultados econômicos em bene do 

conjunto dos empreendimentos envolvidos em cada redes internas/APLs e 

na própria RESF. Contribui para a implementação das ações de integração 

produ a dos empreendimentos em rede, no fortalecimento das redes e na 

sua inserção em processos de desenvolvimento local/territorial sustentável, 

solidário e feminista. A par ?os que são comuns, o 

Conselho pode apostar na construção de estratégias e mecanismos de 

comercialização, na realização de parcerias que possam resolver problemas 

técnicos, de quali?cação, de produção e de gestão, sempre em bene do 

conjunto dos empreendimentos. Também acompanha a discussão das ações 

do projeto de fomento e assessoramento técnico que estejam orientadas 
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para viabilizar economicamente a Rede de Economia Solidária e Feminista, 

considerando as metas previstas no projeto. A dinâmica de cada um dos Con-

selhos Gestores é própria, mas a orientação é a de que se reúnam mensal-

mente, com representantes dos empreendimentos envolvidos, como o espa-

ço de autogestão da rede.

Núcleos Estaduais da RESF: 

São nove Núcleos, um em cada Estado, cons por representação 

das redes/arranjos/cadeias, das Bases Estaduais e das parcerias locais. Os 

Núcleos Estaduais cons a instância de ar ão polí a da RESF em 

cada Estado. É o espaço onde as redes internas, arranjos produ os locais e 

parcerias podem se apropriar da totalidade do projeto para interagir com sua 

construção. Contribui nos debates mais aprofundados sobre a organização, 

nas ações conjuntas de ar ão polí a, de cidadania, de relações de 

cooperação solidária e de cuidados. Tem também a tarefa de auxiliar na troca 

de experiência, no intercâmbio e na ar ão entre os empreendimentos, 

na valorização da diversidade cultural, étnica e regional. En?m, um espaço 

para somar forças para o encaminhamento das demandas, além da formação 

em economia solidária e feminista, e o monitoramento e avaliação das ações 

de fomento. Com isso, cons num espaço de socialização dos resulta-

dos e de controle social sobre o projeto, contribuindo assim para as estratégi-

as de  visibilidade e reconhecimento, de comunicação e de ar ões 

diversas para fortalecimento das redes/arranjos/cadeia e da RESF. 
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Rede de Economia Solidária e Feminista (RESF)
Mandala da Organização
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4. Rede de Economia Solidária e Feminista - 
RESF

1. A Situação das Mulheres
Ainda vivemos sob a égide de um sistema que oprime as mulheres. No 

capitalismo patriarcal con sendo consideradas “cidadãs de segunda 
categoria”, em trabalhos precarizados; recebendo menos do que os homens 
quando na mesma função e ví do desemprego ao menor sinal de crise. 

Essa situação só faz agravar a desigualdade estrutural de nossa sociedade, 
que se expressa, inclusive, em todas as formas de violência contra as mulhe-
res. A lógica é manter a invisibilidade do trabalho das mulheres na construção 
da sociedade; sem autonomia econômica e polí a, naturalizando seu lugar 
como apenas o privado - na esfera reprodu a e dos cuidados.

Diante deste quadro, a Economia Solidária assume uma maior importância 
como alterna a ao modelo de desenvolvimento econômico vigente e pode 
representar, também, uma possibilidade de alterarmos este quadro de desi-
gualdade vivido pelas mulheres. 

Isso passa por ampliarmos o conceito de trabalho e “desnaturalizar” a 
separação do público e do privado; do produ o e reprodu o, superando a 
divisão sexual do trabalho e dando visibilidade para o trabalho não remunera-
do, fundamental para a sustentação da vida humana e da sociedade como um 
todo. 

2. Economia Solidária Ar em Rede
As redes surgiram em todo o mundo nas úl décadas, em várias áreas: 

na economia, na polí a, na cultura, na comunicação, na preservação ambi-
ental, nos diretos humanos, na luta pela ampliação e garan de direitos. Esta 
prá a existe, inclusive no sistema capitalista, mas ao contrário daquelas, 
trabalhamos na perspec a estratégica de um outro mundo possível. Na 
prá a, são embriões de uma nova esfera pública, ar as formas 
de par ão dos mais diferentes segmentos da sociedade.

As redes já são uma realidade também na Economia Solidária, com vistas a 
ar ão da produção, capacitação técnica e gerencial, ?nanciamento e 
comercialização. Os empreendimentos solidários protagonizam a formação 
de redes que envolvem parcerias, mercados e potenciais consumidores. Essa 
dinâmica contribui para a consolidação dos processos solidários, buscando 
superar a desigualdade em relação aos produtores privados tradicionais. 

3. A Rede de Economia Solidária e Feminista – RESF
A construção da Rede de Economia Solidária e Feminista iniciou em julho 

de 2012, num Seminário Nacional de Santa Maria. A proposta já era a de tecer 
a Rede de Economia Solidária e Feminista. Da forma como a propomos, a 
RESF é a ar ão de nossos empreendimentos para troca de informações e 
de experiência, para somar e ter visibilidade, complementando-se e tornan-
do-se mais fortes na esfera econômica.

Teve seu caminho iniciado com o Projeto Brasil Local: Economia Solidária e 
Economia Feminista, numa parceria da Guayí com a SENAES/MTE, quando 
foram mapeados 300 empreendimentos e realizadas o?cinas de formação, 
iniciando nossa organização nos Estados onde o Projeto atuava.

Nossa Rede é nacional e bastante representa a da diversidade regional, 
cultural e étnica de nosso país, bem como da capacidade de trabalho e de 
realização das mulheres da Economia Solidária. Visa ar , em nove esta-
dos (RS, PR, SP, RJ, DF, PE, RN, CE e PA), estratégias para a sustentabilidade de 
empreendimentos formados majoritariamente por mulheres, dentro de uma 
perspec a de Desenvolvimento Local, nos territórios onde as mulheres 
vivem e produzem. 

Tendo o feminismo como eixo estruturante, estamos criando uma rede 
com capacidade de ar fera da polí a com a econômica e a social. 
Assim, incorporando nossa experiência feminista à Economia Solidária, e 
associando a ela nossas bandeiras de luta - que extrapolam o âmbito local e 
imediato, poderemos construir uma visão global da transformação social que 
queremos.

3.1. Princípios que fundamentam a nossa construção
- Economia solidária como trabalho auto ges e associa o;
- Esfera reprodu a e de cuidados como indispensável para o bem viver e 

para o desenvolvimento sustentável e democrá o de nossas comunida-
des/sociedades;

- Visibilidade e valorização do trabalho da mulher;
- Empoderamento e autonomia econômica das mulheres na perspec a 

da igualdade de gênero;
- Construção da Economia Solidária e Feminista como alterna a ao capi-

talismo patriarcal;

3.2. Porque nos ar em rede: os obje os da RESF
- Fortalecer a Economia Solidária e Feminista, a par da construção de um 
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projeto de sustentabilidade;
- Garan a solidariedade e cooperação nas relações de produção e de 

consumo e a construção de “mesas de negócios feministas” 
- Ar nacionalmente (por segmento produ os também através de 

ar ões territoriais) os empreendimentos de mulheres para sua visibili-
dade e fortalecimento econômico;

- Compar to de saberes, através das trocas e intercâmbios, ?rman-
do a iden da Economia Solidária e Feminista;

- Ar ão das polí as públicas já existentes, bem como o fomento à 
elaboração de novas polí as públicas, nas diversas áreas necessárias (comu-
nicação, produção, assessoramento técnico, ?nanças solidárias, comercializa-
ção, consumo, logís gestão...) visando a autonomia econômica dos 
empreendimentos organizados pela RESF;

- Es o pertencimento dos empreendimentos solidários à RESF, 
intensi?cando a iden com a Economia Solidária, através da intensi?ca-
ção dos processos democrá os, es à organização auto ges e 
demais princípios da ECOSOL, estabelecendo um diálogo permanente entre a 
Economia Solidária e a Economia Feminista;

3.3. Nossas Reivindicações e Bandeiras da Luta
Durante o mês de março, combinando as comemorações do Dia Internaci-

onal da Mulher e as Conferências preparatórias à Conferência Nacional de 
Economia Solidária, que acontecerá ainda em 2014, realizamos nove confe-
rências Temá as Livres, nos Estados onde a RESF atua. O conjunto desta 
elaboração, sistema ado, cons nossa maior referência, atualizada, de 
compromissos e bandeiras de luta das mulheres na Economia Solidária. 

3.4. A estrutura e o funcionamento da RESF:
9 Bases Estaduais (RS, PR, SP, RJ, DF, PE, RN, CE e PA), cons por uma 

coordenação, uma assessoria técnica e duas Agentes;
Nove Núcleos Estaduais, um em cada Estado, cons pelas Bases 

Estaduais e mais as parcerias locais. 
Os Núcleos Estaduais cons a instância de ar ão polí a da 

RESF em cada Estado. É o espaço onde as redes internas, arranjos produ os 
locais e parcerias podem se apropriar da totalidade do projeto para interagir 
com sua construção. Auxilia nos debates mais aprofundados sobre a organiza-
ção, nas ações conjuntas de ar ão polí a, de cidadania, de relações de 
cooperação solidária e de cuidados. Tem também a tarefa de auxiliar na troca 

de experiência, no intercâmbio e na ar ão entre os empreendimentos, 
na valorização da diversidade cultural, étnica e regional. En?m, um espaço 
para somar forças para o encaminhamento das demandas, além da formação 
em economia solidária e feminista, e o monitoramento e avaliação do projeto. 
Com isso, contribui para a quali?cação produ a e comercial como rede 
estadual, nos movimentos para visibilidade e reconhecimento, na comunica-
ção e as diversas ar ões. 

24 Redes Redes/Arranjos Locais/Cadeias Produ as, Bases Estaduais: 
formadas pelos empreendimentos ar e visando seu fortalecimento, 
estas instâncias cons a grande força nacional da RESF. Cada uma delas 
possuiu um Conselho Gestor estruturado, que são suas INSTÂNCIAS DE 
ARTICULAÇÃO ECONÔMICA.

Os Conselhos Gestores têm a função de auxiliar na produção de resultados 
econômicos em bene do conjunto dos empreendimentos envolvidos nas 
redes internas/APLs e na própria RESF. Contribui para a implementação das 
ações de integração produ a dos empreendimentos em rede e no fortaleci-
mento das redes e sua inserção em processos de desenvolvimento 
local/territorial sustentável, solidário e feminista. A par das di?culdades e 
desa?os que são comuns, o Conselho pode auxiliar na construção de estraté-
gias e mecanismos de comercialização, na realização de parcerias que possam 
resolver problemas técnicos, de quali?cação, de produção e de gestão, sem-
pre em bene do conjunto dos empreendimentos. Também acompanha a 
discussão das ações do projeto que estejam orientadas para viabilizar econo-
micamente a Rede de Economia Solidária e Feminista, considerando as metas 
previstas no projeto. A dinâmica de cada um dos Conselhos Gestores é pró-
pria, mas a orientação é a de que se reúnam mensalmente, com representan-
tes dos empreendimentos envolvidos.

Conselho Gestor Nacional – com uma periodicidade quadrimestral de 
encontros, cons a instância nacional de coordenação, a par da repre-
sentação polí ca e de deliberação da RESF. Reúne representantes das 
Redes/APLs/Cadeias Produ as, a equipe Técnica Nacional e as coordenações 
a assessorias técnicas das bases estaduais.  É o espaço onde as informações 
estaduais são socializadas (andamento do processo, construção de parcerias, 
etc.) visando a troca de experiências e a construção da Rede Nacional. Além da 
cons ão da Rede, a par to Estratégico (a curto, médio e 
longo prazo), esta instância tem também a tarefa de planejar e construir os 
pressupostos e caminhos para a sustentabilidade – econômica e estrutural - 
da Rede.



18. Rede de Economia Solidária e Economia Feminista Rede de Economia Solidária e Economia Feminista .19

Pará

Rede Arte na Praça

Base de Economia Solidária e Economia Feminista do Ceará

Coordenadora: Maria Gercina Alves de Araújo

Assessora Técnica: Rosane Gomes

Agente de Desenvolvimento: Renata de Andrade Santos

Parceiros: Marcha Mundial de Mulheres, ISSAR, CONAB, RECID, Maurício 

de Nassau, Rede Bragan órum Paraense de Economia Solidária, 

Cáritas,  Maristas, Banco Tupinambá, Fora do Eixo

Rede Cabloca



Rede Estrela de Iracema

Base de Economia Solidária e Economia Feminista do Ceará
Coordenadora: Simone Chagas Holanda
Assessora Técnica: Antonia Mendes de Araújo
Agentes de Desenvolvimento: Ana Célia Vital Ba ta e Regis Lenny Oliveira 
da Silva*

Parceiros: Rede Caririense de Sócio Economia solidária, Casa Lilás, Rede de 
Mulheres Produtoras, RCSES, SDE, SRTE,  STDS, Ins o Florestan 
Fernandes, Elo Feminista,  Marcha Mundial de Mulheres.

Ceará
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Rede Xique Xique

Cadeia das Algas

Base de Economia Solidária e Economia Feminista do Rio Grande do Norte
Coordenadora: Francisca Eliane de Lima
Assessora Técnica: Carine de Jesus Santos
Agentes de Desenvolvimento: Gencilide Gomes de Araújo e Joilma da Silva 
Barbosa*

Parceiros: AACC, Cf8, Marcha Mundial de Mulheres - MMM, Fórum 
Po , FETARN, GMA, SETHAS SDE, Ins o Florestan Fernandes.

Rio Grande do Norte
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AMPO

Rede De Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana

Rede De Mulheres Produtoras do Sertão do Pajeú

Base de Economia Solidária e Economia Feminista de Pernambuco
Coordenadora: Beatriz Barbosa Gomes
Assessora Técnica: Maria Suely Melo
Agentes de Desenvolvimento: Maria Rita da Cruz e Maria José da C. da Silva*

Parceiros: UFRPE, CFES, SRT/MTE, Secretaria de Mulheres, Via do Trabalho, 
Cáritas, APL de Pescadoras de Abreu e Lima, SRTE, RMTR, RAMÃ, STQE

Pernambuco
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Rede Pequi de Comercialização

Rede Candanga de Confecção

Base de Economia Solidária e Economia Feminista do Ceará
Coordenadora: Patrícia Ferreira de Almeida
Assessora Técnica: Maria da Consolação Costa
Agentes de Desenvolvimento: Marilza R. Kundrunh e Beatriz Pereira*

Distrito Federal
Parceiros: PPW, Maristas, Cáritas, CFES, Rede de Feiras do DF e Entorno, 
Fórum de Economia 
Solidária do DF e Entorno, Rede de Mulheres Reciclando Arte, SMEES, 
SEDEST, SM, SCULT
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Rede de Economia Solidária e Feminista RJ

Base de Economia Solidária e Economia Feminista do Rio de Janeiro
Coordenadora: Manuela de Almeida C.do Amaral
Assessora Técnica: Rosemary Gomes
Agentes de Desenvolvimento: Ana Paula Alves e Ana Maria Gonzalés 
Litardo*

Parceiros: Prefeitura de Teresópolis, Fórum Estadual de Ecosol, APHERJ, 
Circuito Carioca de Feiras, Faces do Brasil, FASE, Soltec/UFRJ, Prefeitura do 
Rio de Janeiro – DESES.

Rio de Janeiro
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AMESOL

Cadeira Produ a da Banana do Vale do Ribeira

Rede de Artesanato e Confecção

Base de Economia Solidária e Economia Feminista de São Paulo

Coordenadora: Vera Lúcia Ubaldino Machado
Assessora Técnica: Maria Fernanda Pereira Marcelino
Agentes de Desenvolvimento: Sandra Aparecida de G. Santana e  Rosana 
Aparecida Rocha*

São Paulo
Parceiros: SOF, Marcha Mundial de Mulheres, Fórum Metropolitano, 

IDESC, GT de Mulheres do FPES, NESOL, Fórum Estadual de ECOSOL, RECID, 

Sec. Mun. Polí a para as Mulheres
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REDP - Rede de Educação Popular do Paraná e Economia Solidária

Base de Economia Solidária e Economia Feminista do Ceará
Coordenadora: Taís Regina Denhuke
Assessor Técnico: Antônio César Remes
Agentes de Desenvolvimento: Bruna Oliveira de Jesus e Lucimara Ribas*

Parceiros: CEFÚRIA, Unicentro, Cáritas, IESOL - Incubadora de 
Empreendimentos Solidários/ UEPG, MNLM, RECID/PR, Prefeitura de Ira
Associação CORAJEM, IFPR, FMESI FPES, Ins o Marista

Paraná

32. Rede de Economia Solidária e Economia Feminista Rede de Economia Solidária e Economia Feminista .33



Rede Industrial de Confecção Solidária (RICS)

Rede Quilombola de Economia Solidária e Feminista

Rede Sopapo de Comunicação e Produção Cultural

Associação dos Empreendimentos Em Rede do Rio Grande do Sul 
(EMREDE-RS)

Rio Grande do Sul
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Arranjo Produ o Local Sí orres

Empreendimentos Econômicos Solidário do Rio Grande do Sul que ainda 
não estão integrados em alguma Rede Interna ou Arranjo Produ o Local

Base de Economia Solidária e Economia Feminista do Rio Grande do Sul
Coordenadora: Rosani Mariani
Assessor Técnico: João Fontoura
Agentes de Desenvolvimento: Cris osa Nascimento, Eva Rosangela 
Valério de Oliveira, Isabel Cris , Loredana Lima Vieira, Maria 
Lisiane Quevedo Cunha*, Roberta Coimbra*, Gilda Carvalho*

Parceiros: Prefeitura Municipal de Torres, Prefeitura de Bagé, Prefeitura de 
Canoas, Prefeitura de Novo Hamburgo, Sindipetro, Depto de Economia 
Solidária - SESAMPE/RS, Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de 
Coopera as Populares -  ITCPS,   Avesol, Fórum Gaúcho de Economia 
Solidária, PROCIBA, CONAQ, SRT, CFES, Delegacia do MDA, Marista, SSP-RS, 
CAMP, AGDI, Cáritas

Rede de Artesanato
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5. Mostra do Trabalho e de Produtos da 

RESF

A comercialização é um importante momento de realização da nossa 

produção ou do nosso serviço, mas cada vez mais ela se processa em situa-

ções complexas, dentro de cadeias produ as mais amplas, às vezes relacio-

nadas à diferentes processos e etapas de produção e de comercialização. No 

capitalismo, o comércio é organizado visando gerar cada vez mais lucros para 

quem controla os meios de ?nanciamento, distribuição e comercialização.

A economia solidária é diferente: propõe o comércio justo e solidário, com 

relações comerciais diferenciadas baseadas em critérios de necessidade, de 

jus a e solidariedade, de transparência, de respeito ao meio ambiente e aos 

direitos humanos, de valorização étnica e cultural de tod@s @s envolvid@s, 

de preocupação com o desenvolvimento local e sustentável. O obje o não é 

o lucro, mas a sa fação das necessidades e o bem estar das pessoas.

No Brasil, por ação da SENAES, do movimento de economia solidária e de 

quem pra a a economia solidária através de seu trabalho, sua produção, da 

comercialização e do consumo, está se cons o Sistema Nacional de 

Comércio Justo e Solidário, como polí a pública e como ação econômica 

alterna a ao mercado do capital. 

A nossa Rede faz parte deste processo e, no esforço que fazemos fortale-

cer a capacidade de comercialização de nossas redes/arranjos/cadeias, 

temos valorizado a mostra do trabalho e dos produtos da Rede, como 

momentos de efe ação de vendas, mas também de troca e de formação, de 

re?exão sobre a nossa prá a comercial para aperfeiçoá-la, valorizando 

nosso trabalho e melhorando seus resultados, criando assim condições para 

nossa autonomia econômica e para o fortalecimento da economia solidária e 

feminista.

Comercialização na Feira Latino Americana de 
Ecosol, em Santa Maria, julho de 2013

Mostra DF

Mostra no Ceará Mostra no Rio de Janeiro

Mostra no Rio Grande do SulRESF presente na Feira Latino Americana de 
Ecosol, em Santa Maria, julho de 2013 
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Logo do Encontro

Faixa da Mostra

Faixa da 

Mostra Mostra

As orientações, abaixo, foram produzidas para organização das Mostras – 

exposição e oferta – nos espaços e momentos da programação de eventos da 

Rede de Economia Solidária e Feminista. Formam um conjunto de informa-

ções e de dicas, que podem e devem ser u adas a qualquer tempo, quando 

tratamos da comercialização dos nossos produtos.

Por quê?

Consideramos de um valor signi?ca o e que deve ser crescente na 

caminhada da RESF, para gerar e criar IDENTIDADE, VISIBILIDADE E 

ARTICULAÇÕES – relações, a e ações – para dentro da RESF e externas, 

na construção das parcerias. Precisamos avivar e animar esses espaços e 

momentos, em qualidade e quan dade. No processo diversi?cado da 

trajetória de construção de nossa RESF, as exposições – mostras – podem e 

devem consolidar pertencimento com protagonismo das mulheres, pensan-

do, criando. Fazendo e avançando nos fundamentos e prá as da Economia 

Solidária e Feminista em Rede pela Autonomia Econômica das Mulheres.

Como?

Como estamos fazendo, podemos melhorar e intercambiar os acertos. 

Bem como buscar soluções, cooperar e sermos solidárias, em arranjos produ-
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os e em cuidados, na organização e desenvolvimento da MOSTRA DO 

TRABALHO PRODUTIVO DAS MULHERES POR AUTONOMIA ECONÔMICA! 

Algumas idéias para a Mostra da RESF nos eventos estaduais e nacionais:

1- Valorizar, colocando na programação dos encontros, dois momentos – 

no mínimo 45 minutos cada – de visitação à Mostra para dialogar com os EES, 

comprar, conhecer a produção, a história econômica e de cuidados dos EES.

2- Incluir no Programa PAINEL de EES, valorizando a diversi?cação dos 

segmentos produ os, para os relatos das questões de produção e comercia-

lização – limites, necessidades, vivências econômicas posi as – do atual 

momento.

Importante: No painel dos relatos, na programação, é bom incluir a vivên-

cia das mulheres nos EES administrando o tempo dos cuidados e da produ-

ção, bem como a análise e a avaliação. Abordar a dupla jornada e o signi?cado 

da qualidade de vida para as mulheres.

3- Na programação, no período em que acontecerá o painel de autorida-

des e ar ões de parcerias de Rede, ou seja, as Mesas de Diálogos: antes 

ou após, viabilizar a presença dos mesmos na visitação do espaço de Mostra, 

no período já registrado e valorizado na programação.

4- Lembrando, os períodos de intervalos, do antes ou após período do 

programado, deve ser visto por todas nós como um “extra” de tempo para 

nossos reconhecimentos, diálogos e trocas no espaço Mostra.

5- Consideramos importante, se for possível, um tempo no espaço da 

Mostra para uma Rodada de Intercambio e Trocas de Saberes e Fazeres entre 

os EES, permi , assim, consolidar iden e resoluções conjuntas 

conforme metas da Rede.

6- Na Mostra, em relação à iden e visibilidade, recomendamos 

valorizar e colocar em destaque as seguintes peças:

· Banner da RESF;

· O selo da RESF nos produtos. Incluir as outras iden como por 

exemplo nome da rede interna e dos empreendimentos;

· Cartaz/Faixa/Banner com a iden ação da Mostra;

· Decorar com as cores símbolos do movimento feminista;

· Elaborar uma pequena apresentação histórica dos EES com algumas 

imagens, em tamanho A4, que pode ser colocada em um mural cole o da 

Mostra ou como móbile no espaço;

· Na relação com as consumidoras e os consumidores, valorizar as 

informações sobre os produtos: valor (qualidades, história...) e a visibilidade 

do preço;

· Fazer ou construir cole amente um “cartão de divulgação e conta-

tos”, ainda que elaborado artesanalmente, como comunicação integradora 

dos EES da RESF aos consumidores e parceiros;

7- Da ar ão interna dos EES na RESF para organizar e montar a Mos-

tra:

· Viabilizar estruturas ver ais para suporte de produtos a serem 

ofertados;

· Aumentar as super de colocar os produtos para que todos e 

tudo seja visualizado. 

· Como cooperar e apoiar as ofertas de todos?

· Viabilizar que todas as trabalhadoras, de cada EES das redes inter-

nas, possam estar presentes através de seu trabalho produ o – produto – 

mesmo não estando nos encontros.

· Pensar e ou fazer embalagens, que serão fornecidas aos consumido-

res/parceiros, iden adas com o selo da RESF e com informações signi?ca

vas. Viabilizar informações que promovam ações uni?cadas da RESF para as 

relações externas.

· Colaboração e Solidariedade nas Ações Comerciais na RESF

Ferramentas ou utensílios são objetos muito comuns e importantes em 

nosso co dos cuidados, do lar e das nossas áreas de trabalho produ

vo. Verdade conhecida de todas nós. E assim, também necessitamos viabili-

zar e organizar, para nossas ações produ as COMERCIAIS, estes recursos de 
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uma logís a de pequeno porte. É importante para facilitar, o ar e deixar 

o ambiente mais agradável e, por que não, tornando e?caz e e?ciente nossas 

ações de oferta e atendimento ao consumidor.

Eis aí as dicas para a construção, em nossos cole os, das ferramentas de 

trabalho comercial:

1. Planilhas de controle do estoque (iden ação qualita a e quan a

va do que vem dos EES e redes internas);

2. Planilhas para registro de vendas;

3. Tabela de permanência e rota de atendimento;

4. Livro caixa;

5. Caderno de anotações relacionado à construção de relações com o 

consumidor – clientes individuais e comerciantes;

6. Tecidos em tons de lilás para as bancadas;

7. Al?netes, percevejos, tesoura, grampeador, ?ta durex (e outras adesi-

vas), cordões e cordas;

8. Ganchos e cabides para pendurar produtos;

9. Expositores de mesa – ver alização da oferta dos produtos;

10. Extensão elétrica e luminárias de mesa para realçar alguns produtos;

11. Embalagens diversi?cadas em material e tamanho;

12. Porta dinheiro (notas e moedas) e bloco de recibo;

13. Troco (R$)

14. Itens de primeiros socorros;

15. Kit ou guardador de lanches e bebidas – quentes e frias.

Destacamos que além destes itens, também podem ser u adas, nas 

ações, todas as tecnologias que estão a nossa disposição: máquina fotográ?-

ca, computador, tablet, apresentação em PowerPoint, vídeos, máquina de 

cartão de crédito, etc. Essas idéias têm caráter es às bases de servi-

ço de RESF em cada estado e também aos EES como ensaios, vivências con-

juntas da RESF, que deverão estar crescendo, sendo cuidados durante todo o 

processo de construção da rede e, principalmente, nos eventos realizados em 

Santa Maria/RS, na Feira La Americana de Economia Solidária.
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Ceará
Coordenadora: Simone Chagas 
Holanda
Assessora Técnica: Antonia Mendes 
de Araújo
Agentes de Desenvolvimento: Ana 
Célia Vital Ba ta e Regis Lenny 
Oliveira da Silva 

Distrito Federal
Coordenadora: Patrícia Ferreira de 
Almeida
Assessora Técnica: Maria da 
Consolação Costa
Agentes de Desenvolvimento: 
Marilza R. Kundrunh e Beatriz 
Pereira 

Pará
Coordenadora: Maria Gercina Alves 
de Araújo
Assessora Técnica: Rosane Gomes
Agente de Desenvolvimento: Renata 
de Andrade Santos

Paraná
Coordenadora: Taís Regina Denhuke
Assessor Técnico: Antônio César 
Remes
Agentes de Desenvolvimento: Bruna 
Oliveira de Jesus e Lucimara Ribas 

Pernambuco
Coordenadora: Beatriz Barbosa 
Gomes
Assessora Técnica: Maria Suely Melo
Agentes de Desenvolvimento: Maria 
Rita da Cruz e Maria José da Costa 
da Silva 

Rio de Janeiro
Coordenadora: Manuela de Almeida 
C.do Amaral
Assessora Técnica: Rosemary Gomes
Agentes de Desenvolvimento: Ana 
Paula Alves e Ana Maria Gonzalés 
Litardo

Rio Grande do Norte
Coordenadora: Francisca Eliane de 
Lima
Assessora Técnica: Carine de Jesus 
Santos
Agentes de Desenvolvimento: 
Gencilide Gomes de Araújo e Joilma 
da Silva Barbosa

Rio Grande do Sul
Coordenadora: Rosani Mariani
Assessor Técnico: João Fontoura
Agentes de Desenvolvimento: 
Cris osa Nascimento, Eva 
Rosangela Valério de Oliveira, Isabel 
Cris , Loredana Lima 
Vieira, Maria Lisiane Quevedo 
Cunha, Roberta Coimbra, Gilda 
Carvalho

São Paulo
Coordenadora: Vera Lúcia Ubaldino 
Machado
Assessora Técnica: Maria Fernanda 
Pereira Marcelino
Agentes de Desenvolvimento: 
Sandra Aparecida de G. Santana e 
Rosana Aparecida Rocha

Composição das Bases Estaduais


