Pessoas trabalhadoras domiciliares e
a Economia Social e Solidária

Pontos fundamentais do webinar da HNI, 11 de agosto de 2021,
apresentado por Simel Esim, OIT
Para vídeos do webinar, consulte:
https://www.homenetinternational.org/social-solidarity-economy/

O que é a ESS?
• Uma estrutura de guarda-chuva que cobre diferentes
tipos de unidades econômicas e com as seguintes
características. Elas:
o produzem bens, serviços e conhecimento
o buscam objetivos econômicos e sociais e fomentam a
solidariedade
o tem propriedade e controle democráticos

O conceito está em desenvolvimento
Ainda não há uma decisão final

Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=VGC3mTTuE1E&t=35s

Quais são os princípios e valores da
ESS?
• Pessoas e trabalho acima do capital e da busca por
lucro!
o
o
o
o

Criadas para e por pessoas com necessidades comuns
Responsáveis por aqueles que são destinadas a servir
Participação voluntária, adesão e compromisso
Ênfase em autogestão, autossuficiência e identidade social

Vídeo 1:
https://www.youtube.com/watch?v=VGC3mTTuE1E&t=35s

Quais são as diferentes formas de
organizações da ESS?
Cooperativas: forma de organização da ESS estabelecida e mais
comum em muitos países. Outros incluem:
• Grupos autogeridos
• Sociedades de benefício mútuo
• Empresas sociais
• Associações de pessoas trabalhadoras
informais
• Organizações de comércio justo
• Grupos da comunidade
• Empresas de propriedade de trabalhadoras
e trabalhadores
• Fundações
Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=VGC3mTTuE1E

Mais sobre cooperativas
Existem muitos tipos diferentes de cooperativas, pequenas e
grandes. Exemplos:
o Cooperativas de produtores: processamento e marketing de
produtos
o Cooperativas de pessoas trabalhadoras: empresa de propriedade
de seus trabalhadores e trabalhadoras
o Cooperativas de consumidores: habitação, serviços financeiros
o Cooperativas sociais: cuidado de crianças e idosos
o Cooperativas multifuncionais: englobam diferentes tipos
Pessoas trabalhadoras domiciliares
poderiam formar e usar qualquer
um dos tipos acima
Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=VGC3mTTuE1E

Diferenças regionais e entre países
• Conhecimento e escopo da ESS
o Forte na Europa, países francófonos e América Latina
o Estágios iniciais de desenvolvimento em países da Ásia-Pacífico

• Natureza e formas da ESS
o Sociedades mútuas (que fornecem seguro social) comuns na
África Ocidental e empresas sociais em países Anglófonos
o Sul e Sudeste da Ásia, muitas organizações da ESS
tradicionais/emergentes/locais
o Aspecto de solidariedade da ESS é mais importante na América
Latina
Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=VGC3mTTuE1E

Tensões: Aspectos sociais e solidários
• Organizações da ESS têm características sociais e
solidárias. A solidariedade é crítica para organizações
a serem incluídas na ESS. Exemplos de tensão:
o Grandes cooperativas: correm o risco de perder contato com
membros e não cumprir mais sua função de solidariedade. Isso
pode ser superado por elas apoiando a formação de novas
cooperativas?
o Empresas sociais: a atividade comercial tem um propósito de
bem social/comum Mas nem todas têm propriedade e controle
democráticos (aspecto solidariedade) e, portanto, não serão
incluídas na ESS. As fundações são semelhantes.
Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=VGC3mTTuE1E

Por que precisamos de uma
estrutura de guarda-chuva?
• Individualmente:
o Organizações da ESS podem produzir bons resultados, incluindo soluções
inovadoras para criação de empregos e sustentabilidade
o Mas elas podem permanecer marginalizadas devido a muitos desafios

Uma estrutura de guarda-chuva pode:
o fortalecer sua capacidade de defender e garantir um ambiente propício
para programas e políticas
o ajudar a construir um ecossistema para conectar, cooperar, agrupar
recursos e conhecimento, superar desafios e alcançar escala

Vídeo 3: https://www.youtube.com/watch?v=gBKYf4qt1vw&t=19s

Por que estamos falando sobre a ESS
agora? Por que isso é importante?
A pandemia mostrou quão frágeis nossas sociedades e
economias são, e aprofundou as desigualdades. Nós precisamos:
o

o

o

abordar as causas profundas do desenvolvimento
que excluem e são insustentáveis, para que
possamos moldar um futuro diferente
repensar a maneira como fazemos as coisas para
garantir uma “recuperação sensível das pessoas e
do planeta”
criar uma massa crítica e impulso em torno das
estratégias de organização alternativa e modelos
de negócio.
Vídeo 3: https://www.youtube.com/watch?v=gBKYf4qt1vw&t=19s

Quais são as políticas
necessárias para a ESS?
• Uma política de guarda-chuva da ESS que cubra os
diferentes tipos de organizações sob ele. Leis e políticas
devem:
o Reconhecer a ESS como um composto de muitas unidades econômicas que
compartilham os mesmos valores e princípios
o Apoiar a consolidação de redes e encorajar um “boom” da ESS
o Dar poder de ação às pessoas produtoras e trabalhadoras
o Fortalecer o desenvolvimento local sustentável

Políticas e leis (guarda-chuva ou para organizações
separadas) deveriam ser acessíveis e fáceis de usar

Vídeo 4: https://www.youtube.com/watch?v=b7d-VMscsSA&t=8s

Quais são os elementos de um
ecossistema de suporte para a ESS?
• Uma rede de instituições de apoio
(ecossistema) que inclua:

Vídeo 4:
https://www.youtube.com/
watch?v=b7d-VMscsSA&t=8s

o Entidades governamentais responsáveis
por promover e implementar políticas de
apoio à ESS
o Aquelas que prestam serviços jurídicos
o Apoio de organizações de formação e
mentoria
o Apoio financeiro
A OIT produziu ferramentas de
formação para cooperativas &
organiza Academias da ESS

O que nós sabemos sobre organizações
da ESS de pessoas trabalhadoras
domiciliares?
• Um estudo da OIT/WIEGO descobriu (entre outros) que organizações de
pessoas trabalhadoras domiciliares da ESS (cooperativas, grupos autogeridos,
organizações baseadas na comunidade, empresas produtoras):

o seguiram os princípios democráticos
o lutaram financeiramente
o facilitaram ganhos de membros por meio de acesso ao mercado, formação
e atualização de habilidades, compartilhamento de espaço e equipamento,
reunião de recursos
o empoderaram e ajudaram a fornecer identidade social e laboral para o
reconhecimento como pessoas trabalhadoras domiciliares
o eram em sua maioria pequenas, com pouco poder de barganha, e tinham
negociações limitadas com empregadores
Vídeo 5: https://www.youtube.com/watch?v=U46ML7cAYKA&t=24s

O estudo pode ser encontrado
em:

https://www.ilo.org/wcmsp5/gr
oups/public/---ed_emp/--emp_ent/--coop/documents/publication/w
cms_567507.pdf

Sobre o que será a discussão da
Conferência Internacional do Trabalho
(CIT) sobre a ESS?
A CIT realizará uma reunião geral de discussão em junho de
2022 sobre a ESS para um futuro do trabalho centrado no
ser humano. Esperamos que isso vá:

Vídeo 6:
https://www.youtube.com
/watch?v=SD38MXu8m54

o Concordar com uma definição da ESS, seus
princípios e valores
o Avaliar como isso pode ajudar pessoas a
gerenciar transições em suas vidas de trabalho,
por exemplo, da economia informal à formal
o Fornecer diretrizes de política da ESS para
governos
o Orientar a OIT sobre como promover a ESS e
encorajar parcerias com organizações da ESS

Como a HNI pode
fazer um acompanhamento?
• Participar das discussões na CIT, com participantes
informados:
o Revisar as descobertas do estudo da OIT/WIEGO
o Revisar materiais da OIT sobre a ESS (links
fornecidos)
o Participar virtualmente na Academia da ESS em
novembro de 2021
o Envolver-se com sindicatos para conseguir sua
adesão
o Preparar uma documento de posicionamentos (com
outras redes de pessoas trabalhadoras informais)

• Próximas etapas para pessoas afiliadas da HNI:
o Fornecer vídeos e informação sobre o site da HNI
o Fazer um segundo webinar para compartilhar
Vídeo 6:
experiências e informações sobre a ESS
https://www.youtube.com/
watch?v=SD38MXu8m54
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