Conexão Solidária
Informativo do projeto Para fortalecer as finanças solidárias no Estado da Bahia através da
consolidação de metodologias de constituição, implementação e gestão de Fundos Rotativos
Ano 1 - Nº 1 - Julho de 2013

C ONFIANÇA E SOLIDARIEDADE

Oficina da Região Metropolitana
de Salvador

Construção do viveiro de mudas
- APANV/Cansanção

Oficina de Santo Antônio de
Jesus

Este boletim – Conexão Solidária – é um registro da presença e atuação dos Fundos
Rotativos Solidários – FRS entre os baianos. A publicação, que contará com quatro
edições, traz a contribuição do projeto Para fortalecer as finanças solidárias no Estado
da Bahia através da consolidação de metodologias de constituição, implementação e
gestão de Fundos Rotativos, que desenvolve ações de formação e assessoramento
técnico para integrantes de vinte empreendimentos e redes de apoio que tiveram
projetos contemplados pelo edital do Governo do Estado da Bahia em 2011 por meio
da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte / Superintendência de
Economia Solidária – Setre/Sesol.
Metodologia – O projeto de apoio aos empreendimentos e redes utiliza metodologias
participativas de Fundos Rotativos Solidários, nas quais as trocas de saberes e
experiências entre os grupos têm importância redobrada. As ações reúnem a
realização de intercâmbios, oficinas e seminários, que propiciam o encontro entre
diferentes que se reconhecem em suas práticas, aproximando-os e estabelecendo
articulações que favorecem a construção de estratégias para superação dos desafios
que lhes são comuns.
Essa metodologia busca contribuir para a ampliação da articulação das experiências,
visando à construção de uma política pública para finanças solidárias. Nesta
perspectiva, a ação do Comitê Gestor do projeto, formado por organizações da
sociedade civil e representantes do Governo do Estado, tem sido estratégica para
refletir e apontar caminhos para o fortalecimento das ações dos fundos solidários no
Estado da Bahia.

UMOJA - FRS NO MEIO URBANO
O Projeto UMOJA desenvolve a metodologia de Fundos Rotativos
Solidários no meio urbano e é executado pela Associação de
Moradores do Conjunto Santa Luzia.
A metodologia de trabalho da organização está centrada em oito
passos que se iniciam com o fomento de núcleos de poupanças
coletivas, passam pela conscientização da necessidade do ato de
poupar, seguidos pela oferta, quando necessário, de crédito solidário
para empreendimentos de núcleos de poupança coletiva. A
metodologia também garante a assistência técnica aos
empreendimentos.
Como impacto, destaca-se o sentimento de apropriação, por parte
da comunidade, a partir dos núcleos de poupança coletiva, de que é
possível atender às necessidades locais, usando seus próprios
recursos. Destaca-se também o baixo índice de inadimplência que
tem sido registrado, demonstrando que as ações de fundos
solidários também são adequadas para territórios urbanos.

O que é FRS?

O Fundo Rotativo Solidário é uma
poupança comunitária criada para financiar
atividades produtivas. Ele funciona
norteado pelo comprometimento de
devolver ao grupo o valor financiado: as
pessoas acessam o recurso e o devolvem
para que outras famílias sejam
beneficiadas, e assim um ciclo de
solidariedade é criado e valorado entre os
participantes. Essa estratégia, gerida
coletivamente, é um FUNDO, pois reúne
recursos (financeiros, mão de obra,
sementes etc.); é ROTATIVA, já que os
recursos giram, circulam entre todos os
participantes; e é SOLIDÁRIA, porque as
pessoas recebem o benefício, mas também
pensam no outro e o devolvem para
compartilhá-lo com pessoas da
comunidade.
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Conexão Solidária
EM AÇÃO

Visita Técnica Projeto Desperta
Litoral - Litoral Norte

Até o momento já foram realizadas visitas técnicas e de formação aos
empreendimentos que participam do projeto e que adotaram a metodologia de
Fundos Rotativos Solidários como novo vetor para o desenvolvimento social,
econômico, cultural e econômico, com sustentabilidade e solidariedade.
Além das visitas técnicas e de formação, foi iniciado o ciclo de oficinas, com a realização
de três encontros territoriais, reunindo empreendimentos da Região Metropolitana de
Salvador e do Recôncavo Baiano, que se mostraram estratégicas na mobilização e
formação dos grupos.

CONSTRUÇÃO COLETIVA
Os próximos passos a serem dados serão: a continuidade das visitas técnicas e de formação, as experiências, as
reuniões com o Comitê Gestor Estadual de Fundos Rotativos Solidários, a efetivação de oficinas territoriais sobre
metodologia e gestão, a realização do 1º. Intercâmbio de Experiências na Feira Mundial de Economia Solidária, em
Santa Maria, Rio Grande do Sul, e a promoção do 2º. Intercâmbio, que será focado na temática da agroecologia.

CENÁRIO POSITIVO
Estamos observando um cenário de maior afirmação e reconhecimento dos Fundos Solidários como um importante
instrumento de promoção do desenvolvimento local/territorial sustentável.
O mapeamento realizado no ano passado tem ajudado a revelar a expressiva contribuição que os fundos solidários
têm dado para o financiamento de atividades produtivas em todo o Estado da Bahia. São cerca de 40 iniciativas
mapeadas até agora.
A Carta dos Fundos Rotativos Solidários – documento construído durante o II Seminário Estadual, realizado no mês
de setembro de 2012 na cidade de Salvador, com a presença de cerca de 40 entidades e empreendimentos
econômicos solidários praticantes dessa metodologia – é enfática ao afirmar:
“Os Fundos Rotativos Solidários ampliam nossas capacidades organizativas, promovem mais autonomia e
democratizam a gestão dos recursos. Não nos pautamos por critérios meramente financeiros; a confiança e a
vivência comunitária são valores fundamentais.”
Esse documento também revela a necessidade e o compromisso de ampliar a articulação entre essas experiências,
possibilitando assim maior intercâmbio de saberes e ampliação da capacidade de incidência política. A articulação
da rede de fundos solidários do Estado da Bahia foi afirmada como uma prioridade.
No que se refere à construção da política pública para as finanças solidárias,
devemos destacar a constituição de um grupo de trabalho junto ao Conselho
Estadual de Economia Solidária, que está contribuindo na elaboração de um edital
de apoio para as iniciativas de finanças solidárias (Fundos Solidários, Cooperativas
de Crédito e Bancos Comunitários). A proposta, ainda em construção, prevê o
apoio às iniciativas de fundos solidários e o fortalecimento dos já existentes, além
de recursos para as ações de acompanhamento e articulação das experiências.

CÁRITAS
BRASILEIRA

Regional Nordeste 3

Entrega das criações APANV/Cansanção

O Conexão Solidária é uma publicação do projeto Para fortalecer as finanças solidárias no Estado da
Bahia através da consolidação de metodologias de constituição, implementação e gestão de Fundos
Rotativos, desenvolvido pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 em parceria com a Setre/Sesol.
Textos e fotos: equipe do projeto. Projeto gráfico e edição de texto: Marilda Ferri/Cannal Assessoria em
Comunicação. Revisão: Cristina Cardoso.
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