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poderão continuar a estudar; que aquela doença, cujo 

tratamento dispendioso é sempre adiado, poderá ser, 
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RESUMO 

 

NASCIMENTO, Joelson Alves do. Redes Sociais e Economia de Comunhão: um 

estudo de caso. São Paulo, 2010. Dissertação (Mestrado). Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Administração da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 

O processo de concentração de riqueza gerou uma divisão entre o mundo dos ricos 

e dos pobres, aumentando ainda mais as distâncias entre os 

indivíduos/consumidores e aqueles que não são considerados pelo sistema 

econômico capitalista, pois não possuem capacidade de compra, estão fora dos 

processos de globalização, estão relegados aos grandes bolsões de pobreza e 

violência na maior parte das vezes. A formação de redes sociais como sendo uma 

possibilidade para o enfrentamento da pobreza será abordada nesta dissertação, por 

meio da proposta da Economia de Comunhão, que traz como novidade justamente a 

partilha dos lucros efetuada pelos empresários. Utiliza-se na construção desse 

caminho a teoria de redes sociais e de forma coadjuvante os referenciais sobre 

capital social e dádiva, que nos ajudarão a acompanhar o seu desenvolvimento e 

descobertas durante a pesquisa. Parte-se do pressuposto que a formação de redes 

por meio de valores compartilhados em torno de um objetivo comum, de uma cultura 

da partilha, por meio da dádiva, que coloca em prática relações de reciprocidade em 

contraposição a visão utilitarista, capazes de favorecer as relações sociais 

interpessoais e interorganizacionais. A metodologia da pesquisa é de natureza 

qualitativa e quantitativa, realizada por meio de observação participante, de 

entrevistas e aplicação de questionários junto ao Pólo Empresarial Spartaco, e 

permitiu identificar as relações no âmbito do projeto de Economia de Comunhão. 

Além de identificar as relações, foi também possível identificar a intensidade dessas 

relações e a percepção que tem sobre sua capacidade de efetivação de propagação 

da cultura da partilha. O estudo revelou que o projeto é uma rede de perfil horizontal, 

com alta densidade e coesão dos seus atores, com destaque para alguns atores que 

se articulam numa rede de ajuda recíproca e que se interconectam com outras redes 

sociais. 

 

Palavras-chave: Redes Sociais, Capital Social, Dádiva, Economia de Comunhão, 

Cultura da Partilha. 
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ABSTRACT 

 

 

NASCIMENTO, Joelson Alves do. Social Networking and Economy of Sharing: a 

Case Study. São Paulo, 2010. Dissertation (Master‘s Degree). Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Administração da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 

The process of concentration of wealth has created a division between the world of 

the rich and the poor, further increasing the distances between individuals / 

consumers and those who are not considered by the capitalist economic system 

because they have no purchasing power, are outside the globalization processes and 

are relegated to large clusters of poverty and violence in most cases. The formation 

of social networks as a possibility for coping with poverty will be addressed in this 

dissertation through the proposal of the Economy of Communion, which brings as 

innovative precisely the sharing of profits made by entrepreneurs. Was used in the 

construction of this path the theory of social networks and, as supporting references, 

social capital and donation, which will help us follow its development and discoveries 

during the research. It starts from the assumption that the formation of networks 

through shared values around a common goal, a culture of sharing, through the 

donation, which puts into practice reciprocity relations as opposed to utilitarist view, 

capable of supporting the interpersonal and interorganizational social relations. The 

research methodology is qualitative and quantitative, carried out through participant 

observation, interviews and questionnaires with the Business Pole Spartaco, and it 

was possible to identify the existing relationships within the project scope of Economy 

of Communion. Besides identifying the relationships, it was also possible to identify 

the intensity of those relations and the perception they have on their ability to 

accomplish the propagation of the culture of sharing. The study revealed that the 

project is a network of horizontal profile, with high density and cohesiveness of its 

actors, especially some actors that are articulated in a network of mutual help and 

that are interconnected with other social networks. 

 

Keywords: Social Networks, Social Capital, Gift, Economy of Communion, Culture of 

Giving. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Neste século em que se vê cada vez mais a multiplicação das barreiras e 

distanciamentos entre ricos e pobres, existe uma busca por possíveis respostas para 

erradicar a miséria e a fome na escala global, como um dos grandes desafios 

presentes no seio da humanidade. No contexto de alta competitividade entre as 

empresas no mercado doméstico assim como no internacional, cada vez mais se 

verifica que algumas companhias se sobressaem no seu modo de operar em 

detrimento das outras, apontando-nos que existe uma vantagem competitiva que 

determinará o seu sucesso ou fracasso.  

 

Nos últimos 300 anos da história da sociedade ocidental, o capitalismo foi sendo 

desenvolvido através das mudanças da sociedade medieval rural para a sociedade 

urbana, com uma revolução na divisão do trabalho e uma cultura de acumulação de 

bens e capital financeiro. A história sócio-econômica dos últimos séculos, vista a 

partir do processo civilizatório, direcionado pelo capitalismo liberal, teria conduzido a 

sociedade ocidental para um tipo de civilização orientada por uma cultura do ter, do 

acúmulo, da preocupação em garantir o próprio futuro, uma cultura do consumo e do 

desperdício (Bauman, 2008), portanto, uma cultura da desintegração.  

 

Uma cultura da competitividade entre os países, empresas e pessoas, que se baseia 

principalmente em atingir o lucro a qualquer custo, não se importando com o ser 

humano, a não ser com técnicas que possibilitem o aumento da produtividade 

individual e coletiva, fragilizando dessa maneira os vínculos sociais e a proteção 

social que passa a existir neste período. 

 

Todo esse processo de concentração de riqueza gerou uma divisão entre o mundo 

dos ricos e dos pobres, os países desenvolvidos do norte e os subdesenvolvidos do 

sul, aumentando ainda mais as distâncias entre os indivíduos/consumidores e 

aqueles que não são considerados pelo sistema econômico capitalista (cerca de 4 

bilhões de pessoas no mundo), pois não possuem capacidade de compra, estão fora 

dos processos de globalização, estão relegados aos grandes bolsões de pobreza e 

violência na maior parte das vezes. 
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O acesso a bens primários como fruto do desenvolvimento tecnológico desde a 

Revolução Industrial até as grandes conquistas tecnológicas dos tempos atuais, com 

a genética, a biotecnologia, a nanotecnologia, assim também como o aumento 

substancial da qualidade e expectativa de vida nos últimos cinqüenta anos, que 

prometem a felicidade para todos, desde que estes, possam pagar por ela, pelos 

benefícios da modernidade da sociedade de consumo, mas que não se concretiza 

efetivamente em escala global (Bauman, 2008). 

 

O estudo das condições e fatores de bem-estar social no trabalho, tais como o 

respeito pelo indivíduo, sua singularidade e necessidades, a consideração da 

situação da família do empregado, respeitando desta forma, sua privacidade e 

tempo de convívio familiar, numa época onde vemos cada vez mais essa invasão 

por parte de muitas empresas; a eliminação de preconceitos de todo tipo, através de 

um processo inclusivo de indivíduos advindos de grupos marginalizados, a 

capacidade de construir cada vez mais relações verdadeiras entre os atores, de 

cooperação e integração desses indivíduos, eliminando a exploração das qualidades 

e competências individuais de forma utilitarista, que visa somente o lucro, mas que 

propiciem a formação do indivíduo na sua totalidade como pessoa. 

 

Também o aspecto profissional, fomentando relacionamentos de reciprocidade e 

confiança, fortalecendo e criando o senso de sociabilidade, de coesão social na 

organização e na sociedade ao seu redor, favorece a criação de um ambiente onde 

se experimenta também o bem-estar social que pode ser traduzido como felicidade 

coletiva. A presença de uma atmosfera de bem-estar social dentro da empresa, em 

seu entorno torna possível a convivência e protagonismo social, promovendo 

ambiente propulsor de sucesso empresarial, e, por conseguinte, a melhora da 

qualidade de vida. Na sociedade local, esse processo também repercute 

contribuindo para o seu desenvolvimento psico-sócio-econômico. 

 

Nesse contexto nasce a proposta de Economia de Comunhão em 1991, em São 

Paulo, através da sra. Chiara Lubich fundadora e presidente do Movimento dos 

Focolares até 2008. Este movimento nasceu no período da Segunda Guerra Mundial 

em Trento (na Itália devastada pelo facismo de Mussolini), um movimento de origem 

cristão-católico. Chiara Lubich percebeu a urgência em responder a essa 
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problemática, gerar novos postos de trabalho, criar oportunidades para a 

comunidade se desenvolver, e principalmente fomentar a comunhão e a partilha que 

os membros do Movimento do Focolares (movimento inter-religioso e social que 

nasceu em 1943 em Trento, na Itália, que tem por objetivo construir uma sociedade 

fraterna por meio da influência na vida das comunidades no campo vida social) já 

viviam em seu âmbito interno desde o seu início, de forma que essa experiência 

também fosse vivenciada através das empresas inseridas na proposta da Economia 

de Comunhão. 

 

A partir da idéia, logo alguns colaboradores da sra. Chiara Lubich em São Paulo 

impulsionados pelo carisma da fundadora, reuniram-se para traçar uma estratégia de 

como poderiam iniciar sua realização. 

 

Fazer nascer empresas ou reorientar empresas já existentes para colocarem em 

comum os lucros. Conforme a própria fundadora se refere a este assunto da 

seguinte forma: ―somos pequenos, mas somos muitos‖ onde a partir dessa idéia 

nasce a Empreendimentos, Serviços e Projetos Industriais (ESPRI). Esta é uma 

sociedade anônima que vai viabilizar a captação de recursos financeiros para o 

investimento, iniciando a construção do primeiro pólo empresarial em Cotia na região 

metropolitana de São Paulo, Brasil, nominado como Pólo Empresarial Spartaco. É 

dessa maneira que se inicia a adesão à proposta da Economia de Comunhão no 

Brasil, que mediado pelas relações em redes começa o processo de adesão também 

pelos membros pertencentes ao Movimento dos Focolares no exterior, 

principalmente na Europa. 

 

A novidade da Economia de Comunhão é justamente a partilha efetuada pelos 

empresários, que dispondo do lucro de suas empresas livremente colocam-no à 

disposição da comunidade e da empresa, dividindo em três partes, sendo que uma 

primeira parte é destinada para reinvestir na própria empresa (BRUNI; 2002, 

LUBICH; 2004) para que a empresa possa operar normalmente no mercado e possa 

dar lucros.  

 

Com isso uma segunda parte dos lucros será destinada para a formação de homens 

novos, ou seja, segundo a fundadora dos Focolares, deverá ser investido em 
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estruturas de formação de pessoas imbuídas dessa nova cultura da partilha, que 

contrapõe a cultura do acúmulo. Por fim, a terceira parte dos lucros deverá ser 

direcionada aos pobres, segundo Chiara Lubich, os pobres participam ativamente da 

proposta doando suas necessidades, redescobrindo sua dignidade de irmão, pois 

esses são conhecidos, e fazem parte de uma comunidade viva de relacionamentos. 

 

O diferencial dessas empresas no mercado global altamente concorrido e muitas 

vezes desleal demonstra a importância e a relevância em estudar essa experiência 

inovadora de comunhão e partilha de lucros. Para isso, contribui no alcance e para 

possíveis respostas, aos desafios atuais da redistribuição de renda, da geração de 

empregos, dos processos de empoderamento e coesão social, levando em 

consideração a conjuntura econômica no caso do nosso país. 

 

Nesse sentido, parte-se do pressuposto que a formação de redes por meio de 

valores compartilhados em torno de um objetivo comum, de uma cultura nova a 

cultura da partilha, da dádiva, que coloca em prática relações de reciprocidade em 

contraposição a visão utilitarista (que são aquelas relações preocupadas somente 

com o ganho), são condições fortemente presentes e marcantes nas relações 

existentes entre os participantes da proposta de Economia de Comunhão, capazes 

de favorecer as relações sociais interpessoais e interorganizacionais. 

 

Desde a idéia inspiradora em 1991 da proposta de Economia de Comunhão, como 

através do seu processo de propagação e formação de redes sociais que 

possibilitaram seu crescimento e difusão. De acordo com Junqueira (2000) é 

essencial ressaltar a importância dos vínculos na constituição das redes sociais, 

constituindo-se novas formas de convivência, que sejam capazes de gerar 

mudanças, sendo assim: 

 

―... as redes, no universo de mudanças, surgem como uma 

linguagem de vínculos, das relações sociais entre organizações que 

interagem mediadas por atores sociais que buscam entender de 

maneira compartilhada a realidade social. São formas de agir que 

privilegiam os sujeitos, de maneira interativa, apropriam-se do 
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conhecimento dos problemas sociais e de sua solução.‖ 

(JUNQUEIRA, 2000 : 39) 

 

Sendo as trocas materiais e imateriais (de solidariedade, de objetos, palavras, 

sentimentos, necessidades, entre outros) transformam as coisas trocadas em signos 

de reconhecimento. Dessa forma, em uma rede a reciprocidade acontece por meio 

de trocas, funcionando dessa maneira como canal de comunicação, que é capaz de 

produzir conhecimento e reconhecimento recíprocos, fundamentais para a 

manutenção da rede de relacionamentos (BOURDIEU, 1980). 

 

Sendo assim, faz-se necessário o empréstimo da teoria sobre capital social que nos 

ajudará a compreender como suas categorias são encontradas nas relações sociais 

entre os participantes dessa proposta presentes no Pólo Spartaco e, sobretudo, para 

a construção e alimentação dessa rede. 

 

Como Coleman (1990), o capital social é gerado como subproduto de outras 

atividades sociais, como a confiança, o respeito, a ajuda mútua, a cooperação, entre 

outras virtudes sociais. Os estoques de capital social tendem a ser acumulativos e a 

se reforçar mutuamente, e redundam em equilíbrios sociais com elevados níveis de 

cooperação, confiança, reciprocidade, civismo e bem estar coletivo. 

 

Esses atributos são percebidos nas relações de convivência desencadeadas no seio 

do Movimento dos Focolares que por ter nascido na época da segunda grande 

guerra, gera uma comunidade local com forte coesão e vínculo espiritual e social, 

que mais tarde difundiu-se pelos cinco continentes nas diversas culturas, trás em si 

uma grande relação de reciprocidade e conhecimento mútuo, cooperação entre as 

diversas culturas, um alto grau de coesão social e confiança que se retroalimentam, 

ultrapassando todo tipo de barreira existente entre classes sociais, crenças 

religiosas e inclinações políticas. Assim como diz Dowbor (1999), não podemos mais 

manter os interesses somente na seara econômica. Um sistema que sabe produzir e 

não sabe distribuir não cabe mais (DOWBOR, 1999). 

 

Capital social é um ativo que traz benefícios não só sociais como também 

econômicos e políticos, produzido e reproduzido por meio das relações interpessoais 
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de cooperação – as redes. Em sociedade, com uma cultura de cooperação e 

associativismo, os estoques de capital social tendem a aumentar progressivamente, 

dependendo da quantidade e da qualidade dos vínculos sociais estabelecidos.  

 

Contudo, a reprodução das relações deve ultrapassar o simples conhecer, os laços 

devem ser cultivados e perenizados, ou seja, os atores envolvidos devem nutrir 

vínculos não-utilitários, isto é, além daqueles necessários às transações habituais, 

os integrantes estão muito mais dispostos a se engajarem em trocas recíprocas que 

vão além das relações contingentes.   

 

Segundo Bourdieu (1980) e Putnam (1996) este é o tipo de capital que só aumenta 

quando é usado, ao contrário dos outros tipos de capital (econômico e humano), que 

são finitos e se desgastam. Fato este que ocorre com os membros do Movimento 

dos Focolares, nos momentos de encontros propiciados pela inserção nas outras 

realidades existentes dentro do próprio movimento, que não os mesmos referentes 

aos eventos relacionados com a proposta de Economia de Comunhão. 

 

Sendo assim, utilizaremos como ferramenta para a construção desse caminho a 

teoria de redes sociais, utilizando dos construtos de Granovetter sobre laços fortes e 

laços fracos, a intensidade das relações entre os atores sociais, e de forma 

coadjuvante utilizaremos os referenciais sobre capital social e dádiva, que nos 

ajudarão a acompanharmos o seu desenvolvimento e descobertas durante a 

pesquisa.  

 

A experiência da Economia de Comunhão, a fundadora do Movimento dos 

Focolares, Chiara Lubich, intuiu a proposta da EdC como um meio para a promoção 

da dignidade humana daquelas pessoas excluídas da sociedade, deveriam nascer 

empresas, atividades produtivas e lucrativas que estivessem dispostas a colocar em 

comum uma parcela do seu lucro para ajudar essas pessoas a saírem da indigência 

e conseguirem se restabelecer, até conseguirem emprego e se auto-sustentarem, 

ajudando nas necessidades básicas como moradia, educação e alimentação, e logo 

após esse período, essas pessoas já encaminhadas deixariam de receber este 

aporte financeiro, para que se possa favorecer outra família em condições de 

vulnerabilidade social. 
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Assim a proposta da Economia de Comunhão tem como finalidade ser um farol, um 

novo modelo de economia e administração dos recursos disponíveis de forma 

sustentável, para equalizar a distribuição de renda e trabalho, tendo como principal 

beneficiado o homem e a sociedade em geral, o seu bem-estar psico-social e 

econômico. (BRUNI; 2005) 

 

A proposta da Economia de Comunhão agrega diversas empresas de tamanhos e 

setores diferentes da atividade empresarial no Brasil e no mundo, recolocar o 

homem na posição central da questão econômica, não somente como uma peça da 

engrenagem produtiva ou como consumidor final dos bens produzidos no mercado 

global, e sim como indivíduo que busca sua realização e sustento através da 

atividade laboral, como protagonista de uma nova sociedade na busca da sua 

felicidade global e específica no ambiente de trabalho, e com o desejo de encontrar 

o sentido mais profundo na vida do que a infindável acumulação de bens. 

(BAUMANN, 2008; LUBICH, 2004; ZAMAGNNI; 2002). 

 

Está em consonância com a exigência atual da sociedade, na busca por soluções 

para um desenvolvimento sustentável, preocupado com o meio ambiente e os 

reflexos com as futuras gerações, que almeja um desenvolvimento real das 

economias, levando-se em consideração características essenciais dos índices de 

desenvolvimento humano, tais como acesso a educação, saúde, auto-realização, 

erradicação da pobreza, erradicação do trabalho escravo e infantil, colocando em 

pauta uma agenda ético-política, para entender as relações de trabalho, de geração 

de emprego e sustentabilidade social, econômica e ambiental, desafios dos nossos 

tempos (DOWBOR; 2009, SACHS; 2007). 

 

Analisar a formação de redes sociais por meio das relações de reciprocidade 

existentes entre os atores envolvidos no Pólo Empresarial Spartaco parte da 

proposta Economia de Comunhão. Identificar o perfil dos atores envolvidos no Pólo 

Empresarial Spartaco da proposta de Economia de Comunhão - empresários, 

beneficiados, quais sejam, pobres e jovens em período de formação. 
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Verificar as relações entre as empresas participantes no Pólo Empresarial Spartaco, 

mediante a Comissão Regional da Economia de Comunhão, bem como com outros 

pólos empresariais e a cidadela do Movimento dos Focolares, a Mariápolis Ginetta. 

Identificar o processo de formação de redes no Pólo empresarial Spartaco, assim 

como o processo de criação da Associação Pólo Spartaco, ou seja, a associação 

dos funcionários do pólo. 

 

Para o desenvolvimento desta dissertação, a parte textual foi dividida em: 

Introdução, que apresenta a contextualização do ambiente global no qual se insere o 

projeto de Economia de Comunhão, assim como também traz o referencial de redes 

sociais, capital social e dádiva, traça algumas considerações sobre o tema, o 

problema, e as questões de pesquisa com as quais o autor se deparou. Capítulo 1, 

Redes sociais, capital social e dádiva, que aborda de forma concisa, implicações da 

formação de redes, as relações humanas que são capazes de gerar capital social, 

trazendo também, definições e o histórico das pesquisas, com uma introdução à 

Análise de Redes Sociais: representação de redes mediante grafos1 e matrizes2, nós 

e laços. 

  

O Capítulo 2, Economia de Comunhão, aborda o momento histórico do nascimento 

do projeto da EdC, quais eram as condições que permearam sua fundação por 

Chiara Lubich, traça a relação entre a Doutrina Social da Igreja Católica e o projeto, 

dessa forma, se faz necessário explicitar as origens da cultura da partilha que é 

colocada em prática no âmbito do Movimento dos Focolares, a qual é uma das 

idéias balizadoras do projeto EdC e que nasce da idéia da dádiva, do dom, contidos 

na mensagem cristã, traz ainda como se deu o inicio da implementação do projeto 

por meio da viabilidade do Pólo Empresarial Spartaco.  

 

O Capítulo 3, Metodologia, que detalha os métodos de pesquisa utilizados nesta 

dissertação, sendo a observação, uma pesquisa de natureza qualitativa e 

quantitativa, ainda nesse capítulo, expõe-se como foi realizado o teste do 

                                                 
1
 As métricas para a rede são também conhecidas como medidas de grafo. Essas mensurações são definidas, 

calculadas e geram valores uma única vez para a rede como um todo. 
2
 Para efeito de modelagem em sistemas de informação, caracteriza-se a rede social, como sendo um ou mais 

conjuntos finitos de atores e todas as relações definidas entre eles, em dado período de tempo, esses dados são  

armazenados como matrizes, uma forma conveniente para representar os grafos durante as tarefas computacionais. 
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instrumento de aplicação da pesquisa. Segue-se com o processo de escolha do 

software para modelagem; definição dos atores e laços que serão pesquisados. 

Relata o contato exploratório e o levantamento inicial de dados sobre o Pólo 

Spartaco, relacionando métricas, conhecidas por medidas globais ou de grafo e 

medidas para avaliar atores e agregados, que serão úteis na interpretação dos 

dados.  

 

Já no Capítulo 4, Resultados da pesquisa, que versa sobre a aplicação da pesquisa 

e da análise dos resultados. Inicia-se retratando o Pólo Spartaco, sua inserção 

histórica, seu contexto, a implementação do projeto EdC e a rede de 

relacionamentos. Na seqüência, introduz o perfil da amostra estudada, a preparação 

e a aplicação da pesquisa, a tabulação e a inserção dos dados. É apresentada a 

análise com um panorama geral da rede e a identificação de subgrupos, a 

distribuição geográfica dos atores, participação em projetos, medidas de grafo (rede 

completa) e de agentes (atores) e sumarização das empresas presentes no pólo, 

assim como também, discorre sobre a Associação Pólo Spartaco (associação dos 

funcionários), seus objetivos e conquistas até o momento presente, também aborda 

essa rede dentro da rede do Pólo do Spartaco.  Por fim, ainda disponibilizam-se as 

Considerações finais, com a retomada do problema, dos objetivos, da metodologia e 

as conclusões finais sobre a pesquisa e seu projeto, além das Referências utilizadas 

e os anexos. 

  



24 

 

 

CAPÍTULO 1 REDES SOCIAIS, CAPITAL SOCIAL E DÁDIVA 

 

 

1.1 Redes Sociais 

 

 

Apesar de ser um tema relevante na atualidade, os conceitos e aplicações de redes 

datam desde a década de 30 e desde então, tornaram-se fenômenos sociais 

proeminentes. No Brasil a tendência de estudo das redes sociais e as práticas 

relacionadas tem um acúmulo mais significativo nas ciências humanas e sociais, 

embora permeie todas as áreas do conhecimento, quais sejam, saúde pública, 

neurociência, saúde mental, ciência da informação, política, etc. 

 

A compreensão destas estruturas sociais, mecanismos e dinâmicas de 

relacionamento aconteceu com a apropriação do termo rede pelos cientistas sociais. 

Martinho (2003) definiu redes enquanto sistemas, estruturas ou desenhos 

organizacionais que possuem uma grande quantidade de elementos dispersos 

espacialmente e que mantêm relações entre si, e o estudo da dinâmica da rede a 

partir dos laços ou ligações entre seus componentes. 

 

Consideradas de forma central na sociabilidade dos indivíduos, as redes se 

estruturaram sistemicamente pelas relações sociais que envolvem principalmente 

indivíduos, grupos e organizações (que são os atores das redes) conduzindo para 

uma transformação da organização social, o que significa a desconstrução de uma 

realidade que privilegia a repetição, a regularidade e a estabilidade, enquanto hoje o 

que se vê, conforme análise de Prigogine (2003) são a instabilidade, a evolução e a 

flutuação. 

 

Nessa perspectiva, a sociedade moderna é caracterizada pela predominância da 

forma organizacional da rede em todos os campos da vida social e está sujeita, 

conforme apontado por Castells (1999), às modificações de maneira significativa da 

operação e resultados dos processos produtivos e de experiência, poder e cultura. 
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Neste sentido, se pode visualizar na figura 1, as várias conexões existentes entre os 

diversos atores e seus entrelaçamentos, de acordo com estudo de GASPAR (2008) 

sobre a rede social da Cooperapic. 

 

Figura 1 - Exemplo de rede da Cooperapic, e uma cooperativa composta por várias outras 
organizações não governamentais presentes na cidade de São Paulo. 
Fonte: (Gaspar, 2008 , p. 105)  

 

A teoria das organizações utiliza o conceito de redes, tendo como premissa básica 

os conceitos principais de redes sociais definido pelas ciências sociais. O 

aprofundamento da rede social referida enquanto um conjunto de elementos, ligados 

através de um conjunto de relações específicas, revela estruturas construídas a 

partir da definição dos papéis, atribuições e relações entre os seus atores. 
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Entretanto as redes se estruturam por meio das relações sociais que envolvem 

simultaneamente indivíduos, grupos, movimentos sociais, com interesses mútuos, 

entidades e organizações (estes são os atores das redes), compartilham idéias e 

valores, possuem objetivos comuns.  

 

(...) ―Para Barnes (1972), não existe uma teoria de redes sociais, sendo 

possível a adaptação da noção de rede a diversas teorias. A concepção básica 

de redes – tanto para uso metafórico, quanto para o uso analítico – seria a de 

que a configuração de vínculos interpessoais entrecruzados são de forma 

inespecífica conectados às ações dessas pessoas e às instituições da 

sociedade. A idéia que permeia a metáfora de redes é a de indivíduos em 

sociedade, ligados por laços sociais, os quais podem ser reforçados ou 

entrarem em conflito entre si.‖ (ACIOLI, 2007, p. 3). 

 

As redes sociais são consideradas também como uma possibilidade 

de política social, que favorece a atuação em redes de 

solidariedade locais e globais, combate à pobreza e à exclusão 

social, promovendo assim o desenvolvimento local. Ainda as redes 

sociais expressam idéias políticas e econômicas inovadoras com o 

surgimento de novos valores, pensamentos e atitudes. (DOWBOR, 

2007) 

 

Verifica-se que a proposta Economia de Comunhão constitui uma rede social por ser 

capaz de gerar relações de reciprocidade entre diversos atores: empresas, pólos 

empresariais, funcionários, poder público, organizações da sociedade civil, 

comunidade local, voluntários, colaboradores, Igreja (hierarquia e movimentos 

eclesiais). Nessa perspectiva, o que diz Junqueira (2000) contribui para o 

entendimento de que as redes são construídas entre seres sociais autônomos, que 

compartilham objetivos que orientam sua ação, respeitando a autonomia e as 

diferenças de cada membro. 

 

Granovetter (1973) afirma, também, que os laços fracos formam uma ponte entre os 

grupos formados por laços fortes. Nesse sentido, para se ampliar o raio de confiança 

de um grupo coeso, faz-se necessária a proliferação de laços fracos. Contudo, sem 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_social
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rede_de_solidariedade&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rede_de_solidariedade&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exclus%C3%A3o_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exclus%C3%A3o_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_local
http://pt.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9ias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inova%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Valor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atitude
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primeiro formar uma base firme (com laços fortes), como por exemplo, a família, 

para que depois se multipliquem os vínculos fracos, a rede não será um todo 

eficiente, sem esquecer, também, que ao se privilegiar os laços fracos, pode-se cair 

no individualismo. 

 

Assim, para que haja prosperidade em uma comunidade e que seus estoques de 

capital social possam efetivamente aumentar, exige-se que haja certa dosagem 

entre a prevalência de laços fracos e fortes. 

 

Compreende-se, portanto, a necessidade da vivência profunda da experiência de 

comunhão e partilha, seja de bens materiais e imateriais no âmbito interno do 

Movimento dos Focolares, desde sua fundação ainda sob a segunda guerra, como 

sendo uma base essencial na construção dessa primeira família, ou seja, os laços 

fortes capazes de gerar as condições necessárias para se construírem relações 

verdadeiras entre pessoas imbuídas com o mesmo espírito, mesmos objetivos, a fim 

de gerar novos laços, estes laços fracos, que se propagaram além da fronteira de 

sua cidade e país, mantendo-se sua essência na construção dessa nova cultura de 

trocas-dádivas capazes de criar o ambiente propício para o surgimento da proposta 

de Economia de Comunhão. 

 

Granovetter (1985) entende que quanto maiores forem os contatos, quanto mais os 

atores estejam conectados uns aos outros, mais informações eficientes serão 

obtidas sobre os atores e suas ações, o que consequentemente proporcionará um 

ambiente propício para moldar os comportamentos formando um grupo coeso, onde 

há confiança e os atores estão dispostos a fazer e assumir o melhor em relação aos 

objetivos comuns, que pode ser chamado, de acordo com Granovetter (1992) de 

redes de alta densidade. 

 

Uma rede burocrática é um tipo de rede formalizado por acordos contratuais de troca 

ou associação. ―O acordo formal especifica os relacionamentos organizacionais 

entre partes aliadas, e não somente os termos de troca dos bens e serviços‖ 

(GRANDORI; SODA, 1995, p. 201). O grau de formalização nunca é completo e 

nunca substitui a presença de uma rede social. Redes burocráticas podem ter 

estruturas de coordenação simétricas e assimétricas. Entre as redes simétricas 
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estão as associações e consórcios. Entre as redes assimétricas estão redes agency, 

licenciamentos e franquias. Os fatores econômicos e tecnológicos de uma 

sociedade, por sua vez, estão imersos em relações sociais, sendo moldados por 

elas (GRANOVETTER, 1985; POLANYI, 1944; UZZI, 1997).  

 

As redes pessoais se configuram como importantes canais de circulação de 

informações, onde a base de relacionamento dos atores envolvidos, bem como a 

densidade das redes, tornam-se elementos fundamentais. Assim, é menos 

significativo, de acordo com o contexto, pertencer a uma rede de amigos ou de 

parentes, por exemplo, do que ter acesso, por meio de laços fracos, ou seja, de 

conhecidos, a várias redes. Os laços fracos acabam por se tornarem decisivos na 

amplitude da rede porque estabelecem pontes mais amplas, permitindo assim o 

acesso a universos sociais diversificados e a uma maior variedade de informações. 

 

Quanto ao grau de interdependência, Lorange e Roos (1996) escrevem que a opção 

por um tipo de aliança estratégica pode ser feita não apenas pelo que tem sentido 

imediato, mas também pela consideração da necessidade de se desenvolver 

responsabilidade e confiança mútua. Uma empresa pode iniciar um processo de 

cooperação, envolvendo menor grau de interdependência e aumentar essa 

interdependência, à medida que passe a confiar mais no parceiro. 

 

Para Junqueira (2006) a articulação dessas instituições e pessoas constitui redes 

sociais em torno de uma idéia-força que possibilita enfrentar os problemas sociais. 

Essa inter-relação de pessoas e organizações permite um olhar diferente sobre os 

problemas sociais, cuja complexidade é crescente e não pode ser encarada apenas 

da ótica de uma política, mas da integração de diversas políticas sociais, de ações 

civis e empresariais em uma perspectiva intersetorial e interinstitucional. 

 

Dessa forma pode-se compreender e identificar soluções que possibilitem à 

população viver com qualidade. Implica sair do ―reino das necessidades para o da 

liberdade‖, da ótica de Arendt, segundo a qual essa liberdade ―é o espaço onde o 

ser humano pode alçar algum vôo de realização humana. Assim, a rede constitui 

uma alternativa de desenvolvimento social, uma vez que provoca, em cada um dos 

indivíduos e ou setores envolvidos, mudanças nas condições materiais e imateriais 
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de existência. 

 

A intersetorialidade é a articulação de saberes e experiências no 

planejamento, realização e avaliação de ações para alcançar efeito 

sinérgico em situações complexas visando o desenvolvimento social, 

superando a exclusão social (JUNQUEIRA, 2008). 

 

Para que essa ação intersetorial proporcione efeitos positivos na qualidade de vida 

dos vários segmentos sociais por meio de um desenvolvimento sustentável, 

compreendido como aquele capaz de satisfazer as necessidades do presente sem 

comprometer as mesmas necessidades das gerações futuras. (SACHS, 2007) 

 

A rede de organizações, privadas ou públicas, e movimentos sociais, estabelecem 

acordos e cooperação, de alianças e de reciprocidade. Essas práticas renovadas de 

cooperação constituem um meio de encontrar saídas para a realidade complexa da 

sociedade. 

 

“Por “relação” social entendemos o comportamento reciprocamente referido quanto 

ao seu conteúdo por uma pluralidade de agentes e que se orienta por essa 

referência” (WEBER, 2004). Uma relação social denomina-se ―relação comunitária‖ 

quando e na medida em que a atitude na ação social dos participantes encontra 

reforço no sentimento de pertencimento ao grupo. Sendo assim, uma relação social 

pode ter um caráter transitório ou duradouro, dependerá do quanto os objetivos em 

comum estão presentes na rede e por quanto tempo serão capazes de 

retroalimentar essas relações. 

 

Segundo Rosanvallon (1997), é necessário reinserir a solidariedade na sociedade, 

aproximando a sociedade de si mesma, tornando-a mais densa, multiplicar os locais 

intermediários de composição social, de reinserir os indivíduos em redes de 

solidariedade diretas. Agnes Pitrou, sociólogo, mostrou, por exemplo, a existência de 

redes subterrâneas de solidariedade familiar, cuja importância econômica parece 

bem superior ao que muitas vezes se imagina em seus estudos.  

 

Portanto, a rede é um fato social, é a construção de um espaço de organização dos 
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sujeitos ―enquanto encarna um projeto utópico, não como meta futura, mas como 

uma realidade presente‖ (PAKMAN, 1995). E nesse sentido pode-se dizer que a 

rede é uma construção coletiva, definida à medida que é realizada, mediante o 

estabelecimento de parcerias entre os atores individuais ou coletivos, que 

mobilizados por objetivos construídos e apropriados coletivamente para a construção 

de uma nova realidade social. 

 

Portanto, a rede social cria uma possibilidade de intervenção, gerando, em cada um 

dos seus membros, a participação que viabiliza a reconstrução da sociedade civil. 

(JUNQUEIRA, 2008). De modo que se compreende como diz Dowbor (1999) que a 

atividade econômica é um meio, o bem-estar social é o fim. 

 

Desta forma, através do conceito de redes sociais, pode-se, visualizar as relações 

existentes entre os diversos atores sociais presentes nesta rede interpessoal e 

interorganizacional, tais como: os indivíduos, empresários e pessoas ajudadas pela 

proposta da Economia de Comunhão, as empresas, as comissões da Economia de 

Comunhão regionais e internacional, as associações das empresas nos diversos 

países, o centro de estudos Filadéfia, os pólos empresariais, as cidadelas e 

comunidades do Movimento dos Focolares espalhadas pelos continentes e também 

o crescente interesse teórico de estudiosos, com monografias, dissertações de 

mestrado e teses de doutoramento em várias regiões do planeta nos mais variados 

campos de saberes das ciências. 

 

As empresas de Economia de Comunhão procuram promover no 

âmbito interno da empresa e nos contatos com fornecedores, 

concorrentes, comunidade local e internacional, bem como as 

administrações públicas... relações de abertura e confiança mútuas, 

tendo sempre em vista o interesse geral (LUBICH, Chiara, apud 

BRUNI, org., 2002 : 17). Além do mais, as empresas de Economia de 

Comunhão procuram viver e difundir a cultura do dar, da paz e da 

legalidade, do cuidado para com o meio ambiente, dentro e fora da 

empresa. 
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Dessa forma se configura a formação das redes interorganizacionais, favorecida 

através do empenho dessas empresas em formar laços de relacionamentos que nos 

remetem aos laços fracos de Granovetter. Que capazes de influenciar outros através 

desses vínculos, baseados num objetivo comum, a formação de uma rede de 

proteção social no âmbito do atendimento às necessidades básicas dos pobres 

pertencentes ao Movimento dos Focolares. 

 

Quem deseja ser um ator da Economia de Comunhão deve 

mergulhar, deve se embeber das suas estruturas porque deve se 

tornar um homem-novo. A Economia de Comunhão exige que se 

tenha o Ideal da Unidade e que se viva em profundidade toda a 

―cultura do dar‖... Somente assim a Economia de Comunhão pode 

funcionar (LUBICH, Chiara. A Economia de Comunhão, história e 

profecia, Roma, 2001, Città Nuova, p. 70). 

 

Emerge, portanto, uma cultura econômica nova, a cultura da partilha vivenciada já 

desde o início do movimento dos focolares, por meio da comunhão dos bens 

materiais e imateriais (também espirituais) que seus membros efetuam na liberdade, 

passando a ser apropriada também pelas empresas que aderem à proposta da 

Economia de Comunhão. 

 

Essa cultura da partilha gera reciprocidade entre os vários atores, levando-os a se 

sentirem irmãos, fraternos, favorecendo assim a criação de uma rede entre essas 

pessoas, gera um clima de bem-estar social, de coesão nas comunidades, que, por 

conseguinte, eleva a qualidade de vida, gerando a inclusão daqueles membros 

―pobres‖, mas ativos, porque doam aquilo que tem, as suas necessidades e também 

seus talentos, tudo isso reflete na percepção de felicidade, gerando solidariedade e 

coesão social, capaz de gerar estabilidade social. 

 

Essa experiência vivenciada no seio do Movimento dos Focolares é baseada nas 

experiências das primeiras comunidades cristãs, que segundo o autor ―Colocavam 

tudo em comum...‖; ―A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma‖; ―E não 

havia entre eles necessitado algum‖ (At 4,32-34). A comunhão de bens materiais, 

para atender aos necessitados, e a comunhão de bens espirituais, imateriais, como 
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vínculo comunitário de unidade, como comunhão de vida, de fé, são os fundamentos 

da vida quotidiana para o nascimento da primeira comunidade dos Focolares em 

Trento durante a segunda Guerra e continua sendo até hoje para as comunidades 

espalhadas em diversos países.  

 

Por isso é necessário o acompanhamento coadjuvante do capital social para 

compreender o quanto está intimamente conectado com a formação e alimentação 

na construção da rede social em questão. 

 

 

1.2  Capital Social 

 

 

Para o sociólogo Pierre Bourdieu, (1980:67), a prosperidade de um indivíduo ou de 

uma comunidade estaria ligada a quantidade de oferta de diferentes capitais, quais 

sejam, capital cultural, econômico ou social, que são acumulados por herança ou por 

esforço pessoal ou do grupo ao qual pertence. De acordo com estudos do Banco 

Mundial há quatro formas básicas de capital: ―o natural, constituído pelos recursos 

naturais; o capital construído, o qual foi gerado pelo ser humano (como infra-

estrutura, bens de capital, financeiro, comercial etc.); o capital humano determinado 

pelos graus de nutrição, saúde e educação da população; e o capital social, este 

determinado pelo grau de interação e de confiança entre os membros do grupo‖ 

(KLIKSBERG, 2001:112). 

 

Como o capital social é um ativo que traz benefícios não só sociais como também 

econômicos e políticos, produzido e reproduzido por meio das relações interpessoais 

de cooperação – as redes. Em sociedade, com uma cultura de cooperação e 

associativismo, os estoques de capital social tendem a aumentar progressivamente, 

dependendo da quantidade e da qualidade dos vínculos sociais estabelecidos. 

 

Contudo, a reprodução das relações deve ultrapassar o simples conhecer, os laços 

devem ser cultivados e perenizados, ou seja, os atores envolvidos devem construir e 

alimentar vínculos não-utilitários, isto é, além daqueles necessários às transações 

habituais, os integrantes estão muito mais dispostos a se engajarem em trocas 
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recíprocas que vão além das relações contingentes ou meramente contratuais.  

Dessa forma as relações de reciprocidade, produzidas e alimentadas entre os 

membros das comunidades do Movimento dos Focolares, por serem compostas de 

forma bastante diversificada, por homens e mulheres, ricos e pobres, trabalhadores, 

políticos, anciãos, adultos, jovens e crianças, de origens e crenças diferentes, 

propiciam o ambiente propício ao crescimento e desenvolvimento de capital social. 

 

Para Putnam (1996:186), ―os estoques de capital social, como confiança, normas e 

sistemas de participação tendem a ser cumulativos e a reforçar-se mutuamente. Os 

círculos virtuosos redundam em equilíbrios sociais com elevados níveis de 

cooperação, confiança, reciprocidade, civismo e bem-estar coletivo‖. O autor, em 

sua comparação entre o norte e o sul da Itália, relaciona o crescimento dos estoques 

de capital social à capacidade que os indivíduos têm de se associarem em 

instituições civis, como sociedades orfeônicas, partidos, clubes, igrejas entre outros, 

que são refletidos no seu comportamento social e cívico. A cultura de associativismo 

indica que uma sociedade tem capacidade para atuar cooperativamente, armar 

redes, acordos e sinergias. 

 

Com Coleman (1990:307) o capital social se apresenta tanto no plano individual 

como no coletivo, e é de propriedade de ambos. No individual, tem relação com o 

grau de integração social de um indivíduo, sua rede de contatos sociais, relações e 

expectativas de reciprocidade, comportamentos confiáveis. No entanto, é também 

um bem coletivo. Por exemplo, se todos numa vizinhança seguirem normas tácitas 

de zelar pelo outro e de não-agressão, as crianças poderão caminhar até a escola 

com segurança, e o capital social estará produzindo ordem pública, ordem que 

pertence a todos os residentes da comunidade. 

 

De acordo com Bourdieu (1980:68) a concentração de capital social proporciona 

lucros (bem-estar social) ao individuo pelo pertencimento a um determinado grupo – 

lucros materiais, serviços assegurados por relações úteis e lucros simbólicos. O 

volume de capital social acumulado depende da extensão da rede de relações que 

ele pode efetivamente mobilizar e do volume de capital (econômico, cultural ou 

simbólico) que é de posse exclusiva daqueles a quem está ligado. 
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1.3 Dádiva 

 

Para a Economia de Comunhão é interessante passar ainda pela discussão do 

conceito de dádiva para que se possa compreender a questão da troca voluntária, 

seja do empresário, que doa voluntariamente parte do seu lucro excedente, assim 

como também do indivíduo que recebe a ajuda, mas de forma também voluntária e 

digna, doa a sua necessidade, além claro de existirem as trocas simbólicas, que são 

suscitadas por essas relações de reciprocidade. 

 

A sociologia da dádiva é uma abordagem que tem como principal fundamento a 

explicação da troca-dádiva (também denominada em português por dom), para 

Mauss, a dádiva corresponde a uma prática fundamental na vida social. Nesse 

sentido, a dádiva se constitui a partir de amplo conjunto de enclaves sociais 

(econômico, político, jurídico, afetivo, estético, etc.), mas também porque é uma 

prática reconhecida em todas as sociedades, mesmo em diferentes matizes e graus 

(GODELIER, 2001; CAILLÉ, 1998). 

 

Pode-se definir a dádiva como uma forma de trocas, de circulação de bens 

(materiais, simbólicos, tangíveis ou não) sendo o seu objetivo criar, recriar ou 

fortalecer os vínculos já existentes entre as pessoas ou grupos. Para Caillé a dádiva 

deve ser empreendida sem a garantia de retorno. Para Mauss, a dádiva é um ato 

espontâneo, voluntário por parte do doador e do receptor/retribuidor, pois neste 

vínculo existe implícita uma tríplice obrigação, a de dar, receber e retribuir. 

 

Nesse sentido, da mesma forma que a racionalidade substantiva é um contraponto à 

racionalidade instrumental (a categoria identificada por Weber (1974) como a 

racionalidade que melhor caracteriza nosso período histórico), a dádiva – uma 

pratica social de natureza substantiva – se configura na modernidade como um 

importante mecanismo de compensação dos efeitos nocivos gerados pela lógica de 

mercado e pela racionalidade empreendida pelo Estado burocrático (GODBOUT, 

1999). 
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Por se configurarem como uma alternativa à lógica organizacional predominante, 

estas organizações emergem vinculadas aos recentes movimentos sociais que 

questionam o status quo (HUBER, 1985).  

 

Em todos os quadrantes da terra se assiste a um desenvolvimento simplesmente 

espetacular do terceiro setor, do voluntariado (...) e do engajamento associativo. No 

mundo da pobreza, porque o Estado e o mercado, insuficientemente desenvolvidos 

e estruturados, estão longe de poder garantir a sobrevivência material da totalidade 

da população e porque os cidadãos sentem então a necessidade de ―se virar‖ 

recorrendo a todos os instrumentos do ―informal‖. No mundo da riqueza, é muitas 

vezes o próprio superdesenvolvimento do mercado e do Estado que acaba criando 

novos problemas e necessidades novas aos quais não são capazes ou não são 

mais capazes de responder. 

 

Além das solidariedades tradicionais de famílias, deve-se, portanto, criar 

solidariedades novas que se exprimem através das cooperativas sociais, das 

associações, do conjunto de atividades coletivas com fins não lucrativos (...). em 

todos esses casos, que se trate de um tipo tradicionalista ou moderno, é claro que o 

engajamento associativo e voluntário implica que a pessoa dê uma parcela de seu 

tempo e se empenhe pessoalmente em alguma tarefa. Claro, em outros termos, que 

ele deve funcionar em primeiro lugar no registro do dom (CAILLÉ 2002, p. 141). 

 

Existe, portanto, uma ruptura com a lógica impessoal e com o cálculo nas relações 

sociais, por meio da afetividade e da solidariedade. Verifica-se as características da 

dádiva nas relações existentes entre os funcionários e gestores das empresas da 

Economia de Comunhão. Seja nos discursos como nas atitudes dos trabalhadores e 

dirigentes das empresas, sendo assim, essas características indicam a natureza dos 

vínculos que se estabelece entre os membros e entre estes e as organizações. 

 

Colocando o ser humano como o centro de todo o processo nas empresas que 

participam da proposta de EdC, sendo elas inseridas em algum pólo já existente ou 

coligadas ao mesmo, faz com que a experiência vivenciada pelos indivíduos nas 

empresas, a construção dessas relações sejam verdadeiras, não-utilitaristas, 
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propiciando uma troca enriquecedora e ao mesmo tempo favorecendo o seu 

desenvolvendo integral, como pessoa e profissional. 

 

Os questionamentos decorrentes do novo processo que envolve a Economia de 

Comunhão, logicamente provocaram crescente interesse, seja dentro da 

comunidade acadêmica, como em organizações governamentais e não-

governamentais, de vários países3.  

 

Como se pode ver, diferentes perspectivas na economia problematizam a economia 

clássica (Pedrozo e Nunes Silva) e, buscam, em coerência com os novos 

paradigmas sistêmicos e ecológico-sustentáveis, propostas e alternativas práticas e 

enfrentamentos coerentes. Há pesquisas européias que estudam a Economia de 

Comunhão buscando um cruzamento teórico entre economia e cultura e, em 

especial, as conexões comuns da economia com a sociedade civil, enxergando o 

mercado como fator de bem comum, lugar de diálogo e de comunhão (Bruni, 2002; 

Pelligra, 2002).  

 

Um dos focos destas discussões, coloca a Economia de Comunhão como uma das 

alternativas emergentes de economia social (Gui,1999; Zamagni, 2001), ou como 

uma alternativa de rede global carregando valores de agregação e integração (Gold, 

2000). Já no Brasil, dissertações e teses em torno de sistemas administrativos, de 

gestão e de novos comportamentos sociológicos e culturais4. 

 

Nestes dias, tivemos a oportunidade de considerar todo o 

aspecto social contido no nosso carisma. É um carisma que, 

sem dúvida, possui muitas qualidades; [...] mas também que 

contribui para resolver os problemas sociais [...], uma vez que 

põe em evidência uma realidade socioeconômica: a prática da 

comunhão dos bens [...] Nós já dissemos que a comunhão de 

bens para o cristão é algo intrínseco à sua vida [...]. Se todos a 

viverem, as desigualdades sociais, os pobres, os famintos, os 

explorados... não mais existirão [...]. E agora nasce aqui uma 

                                                 
3
 Fontes: <www.edc-online.org>. 

4
 A maioria dos trabalhos pode ser encontrada em <www.edc-online.org//thesis//> 

http://www.edc-online.org/
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idéia: ... sob o impulso da comunhão dos bens, deveriam surgir 

indústrias, empresas, administradas pelos membros do 

movimento, que são pessoas tipicamente leigas... Estes vários 

tipos de empresas seriam sustentadas por pessoas de todo o 

Brasil; deveriam nascer sociedades empresariais onde cada 

um tivesse a possibilidade de participar, ainda que 

modestamente... A gestão de tais empresas seria confiada a 

pessoas capazes e competentes, em condições de fazê-las 

funcionar com a máxima eficiência e lucratividade. 

 

Segundo a narrativa de Chiara Lubich, compreender-se a amplitude do projeto: 

 

E aqui está a novidade, este lucro seria colocado em comum. 

Deveria nascer uma economia de comunhão da qual esta 

―cidadezinha‖ seria um modelo, uma ―cidade piloto‖. Também 

nós achamos que, sem dúvida, deva existir um capital, mas 

queremos que os lucros sejam colocados em comum, 

livremente. Com quais finalidades? As mesmas das primitivas 

comunidades cristãs: ajudar os que estão em necessidade, 

dando-lhes condições de vida e possibilidades de um emprego 

[...]. Depois, naturalmente, incrementar a própria empresa. E 

por fim, desenvolver estruturas desta pequena cidade visando 

a formação de ―homens novos‖... porque sem homens novos 

não se faz uma sociedade nova... (Lubich, Chiara. Apud 

Quartana 1992 : 17-19). 

 

Portanto, a proposta Economia de Comunhão, como já explicitado, nasce, 

primeiramente, como um método de produção e distribuição de bens, direcionado 

pontualmente para socorrer necessitados e pobres, inicialmente do próprio 

Movimento dos Focolares (Lubich 1991 e 2004), vivenciando na prática da 

comunidade a solidariedade organizada e livremente, começa a colocar em prática 

numa escala ainda maior e global dentro do Movimento dos Focolares, passa a 

existir a começar pelo Brasil e, subseqüentemente, como foi acontecendo, também 

em escala global.  
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Neste sentido a nossa discussão teórica pode ganhar objetivos de alcance universal 

para a proposta e sua singularidade: a proposta nasce no Brasil, num contexto 

grave e delicado, e se assenta em um momento em que o país teria condições 

propícias, humanas e técnicas, para se proceder a uma ação transformadora.  

 

De fato, como resposta ao apelo de Chiara Lubich, ocorre de forma positiva 

imediata; e após um primeiro momento de implementação, hoje podemos trabalhar 

com um fato real: pequenas e médias empresas, industriais, comerciais e de 

serviços, surgiram, especificamente, para concretizar a proposta; outras [a maioria], 

já existentes, aderiram à proposta, alterando seus objetivos para que seus 

resultados [excedentes] econômicos pudessem ser redistribuídos, contemplando os 

pobres em suas necessidades mais urgentes, e, assim, produzirem o bem comum: 

 

Quem deseja ser um ―ator‖ da Economia de Comunhão deve 

mergulhar, deve se embeber das suas estruturas porque deve se 

tornar um ―homem-novo‖. A Economia de Comunhão exige que se 

tenha o Ideal da Unidade e que se viva em profundidade toda a 

―cultura do dar‖... Somente assim a Economia de Comunhão pode 

funcionar (LUBICH, Chiara. A Economia de Comunhão, história e 

profecia, Roma, 2001, Città Nuova, p. 70) 

 

Sendo assim, faz-se necessário o empréstimo da teoria sobre capital social que nos 

ajudará a compreender como suas categorias são encontradas nas relações sociais 

entre os participantes dessa proposta presentes no Pólo Spartaco e, sobretudo, para 

a construção e alimentação dessa rede.  

 

Pode-se definir a dádiva como uma forma de trocas, de circulação de bens 

(materiais, simbólicos, tangíveis ou não) sendo o seu objetivo criar, recriar ou 

fortalecer os vínculos já existentes entre as pessoas ou grupos. Para Caillé a dádiva 

deve ser empreendida sem a garantia de retorno. Para Mauss, a dádiva é um ato 

espontâneo, voluntário por parte do doador e do receptor/retribuidor, pois neste 

vínculo existe implícita uma tríplice obrigação, a de dar, receber e retribuir. 

 

 



39 

 

 

CAPÍTULO 2 ECONOMIA DE COMUNHÃO 

 

 

Para uma melhor compreensão do que representa a proposta Economia de 

Comunhão e em qual contexto ela nasce, é necessário trazer brevemente a questão 

da Doutrina Social da Igreja que através do documento papal que foi publicado 

justamente em maio de 1991, a Centesimus annus, que contém um apelo para uma 

economia humanizadora. 

 

 

2.1  A Doutrina Social da Igreja e a Economia de Comunhão 

 

 

Dessa forma a Centesimus annus insistiu na função social da propriedade privada, 

em seu dever de criar trabalho e riqueza social em contraposição à especulação e 

ao ―livre‖ direito de usar e abusar. Ao Estado é lembrado o dever de garantir 

liberdade individual e de propriedade, de promover a atividade das empresas 

criando condições que garantam oportunidades de trabalho, de coibir monopólios, 

de ter moeda estável e de ter serviços públicos eficientes‖ (n. 43 e 48) (Lima 2001 : 

298-299). 

 

Contudo uma novidade da Encíclica é o reconhecimento da função do lucro como 

indicador do bom funcionamento da empresa. Este indicador, adverte o papa, não 

deve ser o único; há outros fatores humanos e morais que devem ser igualmente 

essenciais para a vida da empresa (n. 35) (Lima 2001 : 299). 

 

O empobrecimento rápido da população5, trazia reflexos também para o Movimento, 

pois o fato de ―existirem membros do Movimento (o qual procura praticar a 

                                                 
5
 Os dados de 1993 trazidos por Buarque (que conferem com os dados do IPEA) eram muito severos; ―O País 

tem 120 milhões de pobres; destes, 53 milhões (em 1991 o IPEA contava 35 milhões) em nível de miséria, dos 
quais 20 milhões apenas vegetam na mais absoluta indigência. Isto faz do Brasil o segundo maior bolsão de 
miséria de todo o mundo. Nesse total, 25 milhões de crianças estão em condições de abandono total ou semi-
abandono forçado pela pobreza das famílias. Cerca de 70 milhões de habitantes sofrem de desnutrição em 
diferentes graus, dos quais 30 milhões devem atingir níveis graves que caracterizam fome endêmica. Mesmo em 
um Estado como São Paulo, 25,9% das crianças são subnutridas‖ (Buarque 1993 : 69). 
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comunhão de bens) em situação de indigência‖, vai repercutir diretamente na 

sensibilidade de Chiara Lubich:  

 

―Eis então, naqueles dias uma inspiração: fazer com que nasçam 

empresas, confiá-las a pessoas capazes de fazê-las funcionar bem e 

obter lucro, e depois repartir esses lucros em três partes: uma para 

os necessitados, outra para a formação de homens novos (uma vez 

que sem eles não se faz uma sociedade nova) e uma outra para 

investir na própria empresa, para sustentá-la e fazê-la progredir‖ (cf. 

Lubich, Chiara, apud, Araújo 2001b : 9). 

 

Uma reflexão de Chiara Lubich após o atentado das torres gêmeas, foi a seguinte: 

 

... é o sofrimento insuportável diante de um mundo que é em parte 

pobre e em parte rico, que gerou e continua gerando ressentimentos 

incubados há muito tempo, violência, vingança. Exigem maior 

paridade, maior igualdade, maior – podemos dizer – solidariedade, 

maior comunhão de bens... Porém, os bens não se movem sozinhos, 

não caminham por si só. É preciso mobilizar os corações, é preciso 

que os corações sejam colocados em unidade, em comunhão!... 

Somente se trabalharmos numa obra de fraternidade, de fraternidade 

universal, conseguiremos estar convencidos e convencer a colocar 

em comum inclusive os bens (Lubich 2004, in Economia de 

Comunhão 18, p. 4). 

 

―Em 1900 São Paulo era uma cidade pequena6, agora é uma 

―floresta de arranha-céus‖. É o grande poder do capital nas mãos de 

alguns e a exploração dos outros. E pergunto: por que este poderio 

todo não se orienta para a solução dos imensos problemas do 

                                                 
6
 São Paulo é um dos grandes exemplos de rápida urbanização. Ocorreram imensos deslocamentos de população 

agrária para São Paulo, especialmente a partir da metade do século XX, ...coincide com a transição demográfica de 

modo que o índice de urbanização das nossas cidades passa de 26% em 1940 para 77% em 1991. Nos anos 80, 

segundo o IBGE, chegam às cidades brasileiras 20 milhões de migrantes, agora menos atraídos pelas luzes urbanas do 

que pela necessidade de evadir-se do campo (cf. BENJAMIM, César et alii. A opção brasileira, Rio de Janeiro, 

Contraponto, 1998, 7
a
. ed. pp. 87-88). [...] Contudo, “O êxodo em si não é novo, mas adquire um novo sentido, muito 

mais problemático. 
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Brasil? Porque falta o amor ao irmão, o que domina é o interesse e o 

egoísmo‖ (do Diário,15/05/19917). 

 

Outras reflexões daqueles dias transcorridos em São Paulo criavam as condições 

materiais para a geração da proposta. Uma delas tratava da reflexão sobre o 

nascimento e função futura de cidadezinhas-piloto de testemunho, as chamadas 

―Mariápolis‖ que, em 1954, Chiara Lubich tinha intuído que surgiriam como forma de 

visibilidade da ação e de testemunho do Movimento8:  

 

―Imaginávamos ‗cidadezinhas‘ modernas de verdade, com casas, 

escolas, mas também com indústrias, empresas, onde se pudesse 

dar testemunho de como seria o mundo se todos vivessem o amor 

evangélico... De fato, alguns anos depois (1964), em Loppiano 

(Itália), surgia a primeira das ―cidadezinhas‖; em seguida, aos 

poucos, em vários países, foram nascendo todas as outras.9 

 

Outra reflexão, sobre as condições que se concretizavam naqueles dias, muito 

importantes para Chiara Lubich, refere-se naquele período à recém publicada 

Encíclica Centesimus annus: 

 

―Uma encíclica maravilhosa, radiografia de toda a situação 

econômica, social e política do mundo de hoje; a reafirmação da 

Doutrina Social da Igreja de que são lícitas a propriedade privada, a 

livre iniciativa, a livre associação; mas que também, com veemência, 

convida todos à solidariedade, chegando até à hipótese de uma 

economia mundial (...). Um sonho, mas também uma esperança‖. 

 

                                                 
7
 Cit. Quartana, P. “A economia de Comunhão no Pensamento de Chiara Lubich”, in VV.AA., Economia de 

Comunhão, propostas e reflexões para uma cultura da partilha, a “cultura do dar”, São Paulo, Cidade Nova, 1992, 

pp. 15-18.  
8
 A idéia nasceu ao conhecer naquele ano a cidade-santuário beneditina de Einsiedeln, na Suíça. 

9
 Entre essas “cidadezinhas” que já se somam trinta e cinco pelo mundo (cf. www.focolare.org), encontra-se também a 

Mariápolis Araceli, a 50 quilômetros de São Paulo, [no município de Vargem Grande Paulista]. Em 2001, foi trocado 

o nome Araceli por “Ginetta”, pela sra. Chiara Lubich, em homenagem a Ginetta Calliari, uma de suas primeiras 

companheiras, falecida em 2001, que em 1959 veio para o Brasil e foi uma das pessoas que mais trabalhou e se 

dedicou à difusão e consolidação do Movimento. Ela foi uma das pessoas que desde o início sustentou e animou o 

processo de implantação da Economia de Comunhão no Brasil (cf. Quartana, op.cit.). 
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Em 29 de maio de 1991, Chiara Lubich dirigiu-se aos habitantes da cidadezinha 

Mariápolis Araceli10, próxima a São Paulo (dentre os quais estavam presentes um 

pequeno grupo de empreendedores):  

 

Nestes dias, tivemos a oportunidade de considerar todo o aspecto 

social contido no nosso carisma da unidade. É um carisma que, sem 

dúvida, possui muitas qualidades; [...] mas também que contribui 

para resolver os problemas sociais [...], uma vez que põe [sempre] 

em evidência uma realidade socioeconômica: a prática da comunhão 

dos bens [...] Nós já dissemos que a comunhão de bens para o 

cristão é algo intrínseco à sua vida [...]. Se todos a viverem, as 

desigualdades sociais, os pobres, os famintos, os explorados... não 

mais existirão [...]. E agora nasce aqui uma idéia: ... sob o impulso da 

comunhão dos bens, deveriam surgir indústrias, empresas, 

administradas pelos membros do movimento, que são pessoas 

tipicamente leigas... Estes vários tipos de empresas seriam 

sustentadas por pessoas de todo o Brasil; deveriam nascer 

sociedades empresariais onde cada um tivesse a possibilidade de 

participar, ainda que modestamente... ―A gestão de tais empresas 

seria confiada a pessoas capazes e competentes, em condições de 

fazê-las funcionar com a máxima eficiência e lucratividade‖. 

 

A Economia de Comunhão é um projeto coletivo, é público, social, pois a 

preocupação com o homem como centro do processo econômico, está centrada 

num processo de solidariedade, de proteção social que vai se configurar na forma 

de rede, no qual uma comunidade se responsabiliza pela recuperação de um grupo 

de indivíduos, ajudando-os a saírem de uma situação de miséria, de vulnerabilidade 

social para se reerguerem e também serem construtores do seu próprio destino, 

dando condições para exercerem o seu protagonismo social. 

 

O projeto Economia de Comunhão propicia para aos indivíduos a apropriação de 

bens e direitos, os quais antes, se encontravam a margem da sociedade por falta de 

oportunidades de trabalho, de educação, moradia digna e outros acessos 

essenciais, favorecendo dessa forma a inclusão social desses grupos. Fatos estes 

                                                 
10

 Atualmente denomina-se Mariápolis Ginetta. 
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que provocaram uma grande erosão social e a quebra dos vínculos sociais, e, 

portanto, da solidariedade. 

 

Também é importante para um entendimento adequado de como o projeto 

Economia de Comunhão se configura visualizar, portanto, o número de empresas 

associadas, sua localização geográfica, distribuição por atividades econômicas e o 

que elas representam hoje, globalmente, a destinação dos resultados em favor do 

projeto, precisamente, sobre sua distribuição aos necessitados e o entrelaçamento 

das redes sociais e culturais envolvidas no projeto. 

 

Uma avaliação das empresas de Economia de Comunhão, feita por ocasião dos 15 

anos da proposta, comunica o aparecimento de um fato novo: mesmo se até o 

presente a experiência se desenvolveu, praticamente, apenas com a adesão de 

pessoas em conexão com o Movimento dos Focolares, já se verifica a participação 

de empresas pertencentes a pessoas de fora do âmbito do movimento dos 

focolares, que aderiram a proposta, considerando participantes do mesmo como 

associadas, aceitando, portanto, as condições e os valores de comportamento em 

relação à atividade econômica típica da Economia de Comunhão.  

 

Os trabalhos de Lorna Gold, doutora em Geografia Econômica pela Universidade de 

Glasgow, avaliam a proposta do ponto de vista da geografia econômica, na 

qualidade de uma rede de pessoas e empresas espalhadas em todos os 

continentes, interligadas por uma específica cultura da partilha. (GOLD, 2000) 

 

Essas instituições e sujeitos estão conjuntamente comprometidos em transformar o 

próprio espaço econômico, começando pelo ambiente em que vivem, mas 

cooperando efetivamente com um empreendimento de amplitude global. Apesar de 

a autora não esconder que comunga da mesma visão da proposta, a objetividade 

distanciada de seu trabalho lhe permite focalizar, inclusive, pontos críticos do 

mesmo11. Portanto, torna-se imprescindível a compreensão do meio social de onde 

nasce a EdC, o Movimento dos Focolares. 

                                                 
11

 A autora alerta para o fato de um empreendimento como a EdC, ter suas raízes num movimento de espiritualidade 

(conotação religiosa), como notou em suas entrevistas, possa confundir com a necessidade destes receberem apoio (de 

sustentação) das comunidades, Ela vê a necessidade de se manter uma separação rígida, uma clareza de conceitos 
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2.2  Movimento dos Focolares 

 

 

Historicamente o Movimento dos Focolares12 nasce em 1943, às margens da 

Segunda Guerra Mundial, na cidade de Trento, no norte da Itália, uma das cidades 

estratégicas situada entre a valada e as montanhas Dolomitas, quase na confluência 

entre Áustria e Alemanha, para onde as forças aliadas empurravam de volta as 

tropas alemãs que, em conexão com Benito Mussolini, haviam ocupado, até então, 

toda a Itália. De fato, na noite de 13 de maio de 1944, os bombardeiros americanos 

das forças aliadas despejam, pela primeira vez, suas bombas, destruindo a cidade, 

obrigando a população a procurar refúgio nas cidades e aldeias vizinhas. É o que 

acontece também para a família Lubich, na manhã do dia 14 de maio de 1944, após 

passar a noite ao relento num bosque próximo da cidade, enquanto esta era 

destruída. Logo pela manhã, diante da casa em escombros, os Lubich recolhem os 

poucos pertences possíveis de serem carregados nas mochilas, e se dirigem aos 

limites da cidade, onde, agora como refugiados, devem tomar o caminho das aldeias 

situadas entre as montanhas, para pedir abrigo.  

 

Chiara Lubich, então uma jovem de vinte e quatro anos, de pai socialista e mãe 

católica, professora primária, estudante inscrita ao curso de filosofia na Universidade 

de Veneza, líder do Movimento da Ação Católica local e da Ordem Terceira 

Franciscana, há alguns meses, ao ter se decidido por uma vida de consagração 

leiga no mundo, se tornara ponto de convergência de animação espiritual de um 

grupo de jovens moças, com as quais estava vivendo uma experiência singular de 

escolha radical da vida evangélica, dentro da sociedade. Chiara, naquela manhã de 

maio, renunciando a partir com a família para a segurança das montanhas, retorna 

                                                                                                                                                         
entre empreendimentos [com sua rígida organização e inserção nas regras empresariais] e movimento (cf. GOLD, 

Lorna. Grassroots to Global: Religious Social Movements Transforming Globalisation, Asgate, 2003). 
12

  Ou “Obra de Maria”, assim como é reconhecido oficialmente em seus Estatutos pela Igreja Católica. No 

Brasil a “Sociedade Movimento dos Focolares” é reconhecida como uma entidade civil e religiosa. 

“Uma obra religiosa e social, simultaneamente, o Movimento dos Focolares é uma realidade presente em 182 

países... Embora o maior número de seus membros seja católico, o Movimento é muito difundido entre fiéis de 

mais de trezentas igrejas e comunidades eclesiais evangélicas ecumênicas e entre fiéis de várias Grandes Religiões. 

Também dele participam pessoas que não se definem por nenhuma fé religiosa” (cf. Lubich, Chiara. Ideal e Luz, 

pensamento, espiritualidade, mundo unido, São Paulo, 2003, Brasiliense-Cidade Nova, pp.41-42). 
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sozinha para a cidade recoberta de ―escombros e cinzas‖, e com ―gente 

enlouquecida pela destruição e mortes‖ 13.  

 

Ela vai ao encontro de suas companheiras para prestar-lhes o socorro e o sustento 

necessários. Daí para frente, por meses, até que as tropas desocupem Trento, os 

refúgios antiaéreos improvisados entre as rochas nos parques da cidade, são seus 

locais de encontro e abastecimento espiritual, por meio da leitura das frases do 

Evangelho, toda vez que soam os incontáveis alarmes, durante os vários meses de 

ocupação (Zambonini, 1992 : 22). Gente sem teto, fugitivos, feridos, famintos, velhos 

doentes, abandonados vivos em suas casas avariadas pelas bombas, crianças sem 

família, compõem o cenário social da cidade de Trento, que se tornara a 

preocupação existencial do grupo. 

 

Em consonância com o espírito solidário e fraterno dos evangelhos, a imediata 

prática social de assistência e solidariedade aos desvalidos torna-se a prática de 

todas as horas e de todos os dias. Uma nova conexão se implanta: necessitados e 

radicalismo diante da mensagem social evangélica se fundem. Os textos sobre as 

primeiras comunidades cristãs iluminam o método: ―Colocavam tudo em comum‖; ―A 

multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma‖; ―E não havia entre eles 

necessitado algum‖ (cf. At 4,32-34).  

 

A comunhão de bens materiais, para atender aos necessitados, e a comunhão de 

bens espirituais, imateriais, como vínculo e cimento comunitário de unidade, como 

comunhão de vida, de fé, são os fundamentos da vida quotidiana para o nascimento 

da primeira comunidade dos Focolares em Trento. De fato, em breve tempo, cerca 

de 500 pessoas passam a se reunir ―como comunidade‖ em torno da ―Palavra de 

Vida‖14 e dos pobres, com a prática da comunhão de bens materiais, e em especial, 

para socorrer os desvalidos.  

 

Um movimento social, espontâneo, articulado entre os valores humanitários da 

mensagem das Escrituras e da assistência concreta aos próximos desvalidos, e 

                                                 
13

 Cf. ZAMBONINI 1994, pp. 18-23. 
14

 Frases escolhidas periodicamente do Evangelho que, desde o início, no Movimento serve de referencial para prática 

fraterna do dia-a-dia. 
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uma vida de comunhão coerente, se constituíram nas raízes de uma árvore, cujo 

espírito, a Espiritualidade da Unidade, formou o ideário e o berço do Movimento dos 

Focolares15.  

Ao terminar a guerra, no primeiro período em toda Itália, em seguida por toda a 

Europa, a partir de 1958, o movimento se espalhará também por todo o mundo, 

mantendo os valores iniciais de espírito solidário e fraterno, e vínculos comunitários 

sólidos em torno da vivência da palavra, sem que o espírito que o anima sofresse 

alterações:  

 

O segredo deste Movimento está no seu espírito evangélico, uma espiritualidade 

evangélica sempre atual e moderna, coletiva, denominada de Espiritualidade da 

Unidade, geradora de um novo estilo de vida. Devido a esta espiritualidade, hoje, 

homens e mulheres do mundo inteiro, lentamente, mas decididamente, estão 

procurando ser, pelo menos lá onde se encontram germens de um povo novo, de 

um mundo mais solidário, especialmente para com os últimos, mais necessitados, 

os mais pobres; enfim, testemunhas de um mundo mais unido (Chiara Lubich16). 

 

Portanto, para a existência de uma obra, um movimento, com um próprio carisma, 

capaz de ação, que comparece na história como um motor social de transformação, 

é necessário um espírito novo, isto é uma alma que articule valores da unidade, da 

solidariedade, da comunhão e uma estrutura que a transporte. 

 

Se a Obra for um só coração e uma só alma, tudo nela há de circular, de modo que 

nada fique de lado, sem uso, enquanto em outros lugares, outras pessoas esperam 

a ajuda de um pedaço de pão, de uma roupa, da possibilidade de uma vida, talvez 

pobre, mas suficiente; a ajuda em forma de um consolo, de um pouco de luz (Lubich, 

Chiara in ABBA, Vol. III, ano 2000/2, p. 105). 

 

Portanto, não se tratava de uma comunhão dos bens finalizada apenas em obras 

caritativas ou assistenciais, para socorrer alguns, mas havia uma viva atenção à 

questão social como um todo, e o desejo de contribuir para a sua solução. Quando, 

                                                 
15

 Cf. também LUBICH, Chiara. Ideal e Luz – pensamento, espiritualidade e mundo unido, São Paulo, 2003, 

Brasiliense/Cidade Nova. 
16

 Do discurso proferido em Bolonha, em 22/09/1997, in: Lubich 2003, pp. 41-42. 
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em 1944, a cidade de Trento estava gravemente atingida pelos terrores da guerra, o 

primeiro grupo de moças em torno de Chiara Lubich, recolhiam alimentos, vestuário, 

remédios e os distribuíam não só para aqueles que aderiam ao grupo, e sim, 

indistintamente, para todos os doentes, sem-teto, mutilados, prisioneiros, sem 

socorro, como também, se dedicavam com afinco em encontrar trabalho para quem 

não tinha (Araújo 2000b : 106). Entre elas, já haviam colocado em comum os poucos 

pertences pessoais, retendo para si só o estritamente indispensável. Era acentuada 

a consciência, para aquele primeiro grupo, do que poderia vir a acontecer no futuro, 

como nova forma de organização sócio-econômica: 

 

Nós tínhamos como meta atuar a comunhão dos bens no máximo 

alcance que pudéssemos pensar, porque não pretendíamos amar os 

pobres só pelos pobres, ou apenas amar Jesus nos pobres, nós 

queríamos resolver todo o problema social da cidade de Trento 

(Lubich, apud Araújo 2000b : 103). 

 

Portanto, na base estava um raciocínio muito simples, porém, com efeitos que se 

demonstraram transformadores: realizar a igualdade entre todos, demonstrando a 

fraternidade, mobilizando para isso todas as forças possíveis da sociedade: 

 

Pensava-se também em mobilizar os ricos, menos por meio de 

ameaças a eles e sim por meio do nosso Ideal de vida, que 

queimaria os corações também daqueles que possuem mais, e a 

comunhão dos bens seria espontânea. Era um reviver (...), na nossa 

vida presente, a [vida] dos primeiros cristãos, em cuja comunidade 

não havia indigentes17. 

 

 

2.3  O Projeto de Economia de Comunhão 

 

 

Como já foi dito as primeiras empresas brasileiras surgiram no inicio da proposta, 

em 1991, com o impulso do carisma de Chiara Lubich em seu nascimento. Um ano 

                                                 
17 

Cf. Lubich, discurso à Risho Kosei kai (movimento leigo budista japonês), Tóquio, 27.12.1981, in Incontri con 

l’Oriente, Roma, 1986, Città Nuova,  p. 67. 
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depois, em 1992, as empresas que se inseriam na proposta (entre novas criadas e 

outras já existentes que também aderiram) somavam 242. Nos anos subseqüentes 

houve um contínuo crescimento simultâneo em quarenta e cinco países, sendo que 

em meados de 2008, o número de empresas ―consolidadas‖ chegavam a 735 

associadas. O número engloba empresas operando em diversos segmentos da 

economia, em 45 países. Em 31 de maio de 1999, a própria Chiara Lubich, ao 

relatar ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a experiência da Economia de 

Comunhão, como uma ―proposta de agir econômico‖, dá alguns exemplos de 

empresas que compõem a Economia de Comunhão18: 

 

 - A Prodiet Farmacêutica, pequena empresa distribuidora de produtos 

farmacêuticos, de Curitiba, Brasil, ao se tornar uma empresa Economia de 

Comunhão, no decorrer destes anos, passou de 4 para 50 funcionários, 

conseguindo multiplicar por cinqüenta o faturamento. Hoje é uma das empresas 

presentes com uma filial no Pólo Empresarial; 

 

- No Banco Kayaban, um banco rural das Filipinas, a maioria dos acionistas aderem 

à Economia de Comunhão. O banco, orientado por uma empresa consultora da 

Economia de Comunhão, em cinco anos passou do 123º. lugar em volume de 

depósitos para o 3º. lugar no ranking dos bancos rurais filipinos; abriu 8 novas filiais, 

com um aumento de 150 funcionários e conseguiu sobreviver à crise asiática em 

1998, graças ao clima de confiança criado entre a empresa e os associados; 

 

- Vinte e três empresários de Solingen, Alemanha, criaram uma financeira, a Solidar 

Capital, a fim de promover a constituição e o desenvolvimento de novas atividades 

produtivas nos países do Leste Europeu, Oriente Médio e América Latina; 

 

- O Consórcio de Cooperativas Sociais Roberto Tassano nasceu do desejo de 

responder à proposta da Economia de Comunhão na região da Ligúria, Itália, 

administrando várias casas de repouso para idosos, estruturas de proteção para 

doentes mentais, estruturas de produção para emigrantes e pessoas carentes, em 

colaboração com as indústrias locais. No decorrer de alguns anos, o consórcio 

                                                 
18

 Cf. gráficos em Anexos. Fonte: Espri Notícias, junho 2008. 
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passou dos poucos sócios fundadores a 420 sócios, e hoje é considerado uma 

incubadora de empresas, em virtude de sua capacidade de suscitar novas iniciativas 

de produção e trabalho. 

 

No ano de 2008 a composição dos empreendimentos Economia de Comunhão, 

segundo a forma jurídica das empresas estava assim distribuída:  

 - Sociedades de capital:    200 

 - Sociedades de pessoas:      58 

 - Organizações sem fins lucrativos:  332 

 - Sociedades cooperativas:   82 

 - Empresas individuais   288 

 - Várias     170 

 

São, em sua maioria, pequenas e médias empresas que abrange grande 

diversificação de suas atividades. As percentagens estatísticas são as seguintes: 

29% das empresas atuam na produção industrial; 

23% em atividades comerciais e de informática; 

48% em atividades de Serviços do Terceiro Setor. 

 

Localização: distribuição territorial (2008) 

Europa: 458 empresas (presentes em quase todos os países, inclusive no Leste 

Europeu); 

Ásia: 31 empresas (Japão, Tailândia, Coréia, Filipinas, Taiwan, Índia, Paquistão, 

Líbano); 

África: 3 empresas (Camarões, Costa do Marfim); 

Austrália: 2 empresas; 

América do Norte e Central: 65 empresas (Estados Unidos, Canadá, México); 

América do Sul: 176 (Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela, Uruguai, Paraguai, 

Equador, Chile). 

 

Apresentamos a seguir uma síntese dos dados do projeto de Economia de 

Comunhão em 2008. Os dados mostram como ocorreram as entradas financeiras 

em cada região, assim como também traz informações sobre as saídas gerais, 

ainda se faz necessário esclarecer que o valor do montante total é a somatória dos 
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lucros recebidos livremente pelas empresas, acrescido do valor final das 

contribuições pessoais dos membros do Movimento dos Focolares, ou seja, da 

comunhão de bens pessoal. 

 

Quadro 1: Síntese de Entradas e Saídas por região – valores em € (euros) 
Fonte: Relatório sobre a Destinação das Ajudas EdC - 2008 

 

 

2.4  Os Pólos Empresariais e a implementação do projeto 

 

 

A idéia dos pólos produtivos (ou industriais) faz parte dos elementos básicos que 

compõem a primeira intuição da Economia de Comunhão. São concebidos como um 

laboratório visível e ponto de referência ideal e operativo também para as outras 

empresas da proposta. Quando a Economia de Comunhão foi lançada em 1991, 

Chiara Lubich estimulou o surgimento dos pólos nas proximidades das Mariápolis 
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permanentes do Movimento dos Focolares, com o intuito que estas contribuam para 

manter sempre vivo o espírito da proposta. Este estudo será focado nas empresas 

existentes no Pólo Spartaco, em Cotia na região metropolitana de São Paulo, Brasil. 

Atualmente os pólos empresariais já constituídos são: 

 

 Pólo Spartaco (Cotia/São Paulo/Brasil), objeto deste estudo. 

 Pólo Lionello (Loppiano/Florença/Itália). 

 Pólo Solidariedad (O‘Higgins/Buenos Aires/Argentina) 

 Pólo Ginetta (Igarassu/Recife/Brasil) 

 Pólo Mariapoli Faro (Krizevci/Croácia) 

 Pólo Bélgica (Bélgica) 

 Pólo Francois Neveux (Belém/Brasil) 

 

Dessa forma os pólos industriais ligados à proposta de EdC, formam entre si, uma 

rede de pólos, propiciando também entre os mesmos, novas relações de troca, como 

já visto, anteriormente, impulsionados pelo espírito da proposta da Economia de 

Comunhão. Fazendo nascer também entre as empresas dos pólos parcerias. 

 

A formação do homem novo 

Para se compreender a expressão homem novo é preciso buscar o conceito na 

Carta Apostólica de São Paulo apóstolo de Jesus Cristo, que segundo a idéia passa-

se da morte para a vida quando se ama aos irmãos, seus semelhantes, dessa forma 

o indivíduo se assemelha a Cristo, o homem novo por excelência. (Efésios 4,24). Ao 

lado das atividades de ajuda aos necessitados, 50% dos lucros postos em comum 

pelas empresas que aderem à proposta Economia de Comunhão são destinados 

todos os anos a atividades de formação para a cultura do dar, ou de ―formação de 

homens novos‖ - para usar as palavras de Chiara Lubich, ou seja, pessoas que 

saibam escolher todos os dias a comunhão como estilo de vida, também na 

atividade econômica. 

 

A partir da criação do Instituto Universitário SOPHIA em dezembro de 2008, parte da 

ajuda para a formação de homens novos, passou a ser destinada para a concessão 

de Bolsas de Estudos para cursos de especialização em política econômica e cultura 

da unidade, para jovens universitários oriundos dos mais diversos países na cidade 
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de Incisa In Val D‘Arno, região de Florença, na Itália, acolherá a cada ano cerca de 

70 estudantes provenientes de todo o mundo. 

 

O Instituto é aprovado pela Santa Sé e confere o título de formação (Master) em 

Fundamentos e perspectivas de uma cultura da unidade e o correspondente 

doutorado. O projeto formativo prevê, como prioridade, que estudo e vida se 

encontrem e se tornem uma coisa só. ―Trata de um estudo baseado sobre um outro 

conceito de homem e de cultura. Um homem unificado que vale não por aquilo que 

possui ou pelo que sabe, mas por aquilo que é‖ (Pasquale Foresi, co-fundador do 

Movimento dos Focolares). O Instituto pretende colocar cada saber em relação com 

os outros; sem cancelar a autonomia de cada um, deseja-se perceber a raiz e a 

finalidade comum. Conforme se pode verificar no gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1: Ajudas para a formação de homens novos por setores (€ $ 367.176,43) 
Fonte: Relatório sobre a Destinação das Ajudas EdC – 2008 

 

A destinação e distribuição dos lucros aos pobres 

Os lucros anualmente recolhidos em fundo internacional são utilizados para ajudar, 

sobretudo, a famílias necessitadas19 em várias partes do mundo, especialmente 

África, América Latina e Caribe, Leste Europeu e Sudoeste Asiático. Não sendo 

suficientes os fundos disponíveis, colocados em partilha pelas empresas, para cobrir 

as necessidades apresentadas durante o ano, estes fundos foram complementados 

                                                 
19

 Até a data das últimas estatísticas (ano 2008), consta que as famílias que recebem auxílio são contatadas e 

supervisionadas pela rede de “comunidades” que o Movimento dos Focolares estabelece no mundo. 
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por uma contribuição extraordinária20 por parte dos membros do Movimento dos 

Focolares, no mundo inteiro. Com os 80% do montante, disponível pelas empresas 

Economia de Comunhão, foram ajudados em forma de partilha.  

 

Há, portanto, três tipos de ajuda: 1) apoio ao desenvolvimento profissional e 

trabalho, 2) ajuda para a formação cultural básica e universitária, 3) assistência às 

necessidades primárias em situações de emergência. De acordo com as solicitações 

no ano de 2008, estes montantes foram utilizados com as seguintes finalidades, em 

sua maioria necessidades primárias, o total destinado a esse objetivo é de €$ 

1.090.904,88 (equivalente a R$ 2.509.081,22), desse montante, a maior parte é 

utilizada para a complementação alimentar (39%), seguem a escolarização (26%), a 

assistência médica (22%), o setor de habitação (11%) e os projetos para a criação 

ou o apoio a atividades econômicas que empreguem pessoas necessitadas (1%), 

conforme se pode verificar no gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2:  Pessoas ajudadas: 3.800, percentual (%) por tipo de ajuda 
Fonte: Relatório sobre a Destinação das Ajudas EdC – 2008 

 

 
                                                 
20

 Desde o ano de 1997, a expectativa de ajuda e o número de “necessitados” no âmbito do Movimento, assistidos por 

uma rede de relações, se demonstraram com uma demanda superior aos recursos disponibilizados pela partilha das 

empresas do projeto EdC. Então, foi solicitado aos membros do Movimento que suprissem essa falta com uma 

contribuição espontânea além daquela já efetuada normalmente. No ano de 1997, a diferença entre demanda e oferta, 

foi cerca de 20%, e o número de famílias ajudadas, cerca de 12.000 pessoas. Cf. “Ajuda extraordinária” in: COSTA, 

Rui, “Ação pelos 5.000”, in VV.AA, Economia de Comunhão, projeto, reflexões e propostas para uma cultura da 

partilha, São Paulo, Cidade Nova, 1998, 2
a
. ed. pp.135-141. 



54 

 

 

O apoio ao desenvolvimento profissional e trabalho 

Há alguns anos, procuram-se novos caminhos para permitir que mais pessoas saiam 

da condição de miséria e tenham uma vida digna. São caminhos ainda no início, no 

qual se investe tempo, recursos e energias. É nesse sentido que avançam alguns 

projetos realizados em colaboração com a AMU – Associação Ação por um Mundo 

Unido Onlus, – no âmbito dos quais se financiam atividades econômicas (produtivas 

ou de serviços) que dêem trabalho a pessoas necessitadas. 

 

Em alguns casos as ajudas de Economia de Comunhão passam a constituir um 

fundo de microcrédito, com o qual se oferecem pequenos empréstimos com taxas de 

juros quase nulas, para o início de microempresas, como no Sudeste europeu. Em 

outros casos, trata-se de contribuições gratuitas para começo de atividades 

empresariais e para a consolidação de atividades já iniciadas, nos primeiros anos de 

exercício. As atividades financiadas têm sempre a característica de criar postos de 

trabalho para pessoas necessitadas que antes tinham necessidade de uma ajuda 

prolongada e que agora, ao contrário, conseguem ganhar o necessário com o 

próprio trabalho. 

 

A seguir algumas experiências produtivas e de serviços em regiões do Brasil que 

ilustram como funciona a destinação dos lucros para ajudar a alavancar as 

atividades econômicas junto aos pobres atendidos da comunidade. 

 

Padaria/sorveteria em Benevides (Belém, Brasil) 

Com a contribuição da Economia de Comunhão foram organizados os locais nos 

quais se desenvolvem as atividades de padaria e de sorveteria, foram adquiridas os 

equipamentos necessários e deu-se início à produção. A atividade hoje progride 

bem e dá trabalho a 4 pessoas em tempo integral. O local, situado no interior da 

Mariápolis Glória, desenvolve também uma função importante como lugar de 

encontro entre as pessoas que freqüentam a Cidadela do Movimento dos Focolares 

localizada em Benevides, região metropolitana de Belém, PA. 

 

Laboratório artesanal em Recife 

A atividade financiada compreende a elaboração de alimentos congelados e a 

confecção de cestas decorativas para ocasiões festivas a serem entregues em 
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domicilio. Desse trabalho tiram sustento uma senhora, que foi abandonada pelo 

marido, e seus 5 filhos. 

 

Produção gráfica em Recife 

A contribuição EdC serviu para a aquisição do equipamento necessário para 

consolidar a empresa ―Art Sul", que se ocupa de projetos e produção de arte gráfica. 

Com essa atividade, uma família de quatro pessoas consegue viver hoje de maneira 

digna. 

 

Empresa metalúrgica artesanal em Recife 

O financiamento por parte da EdC serviu para consolidar e ampliar a empresa "Fogo 

Metalúrgica", uma atividade que fabrica portões, grades e outros elementos em 

ferro. Essa realização produtiva dá sustento econômico a duas famílias de operários 

empregados, num total de 8 pessoas. 

 

Laboratório de alimentos em Igarapé (Belém) 

Uma jovem que recebeu da EdC, por alguns anos, uma ajuda nos estudos, 

conseguiu se formar e com parte da ajuda recebida investiu na pequena atividade 

em que os seus pais produzem farinha de mandioca. Agora não tem mais 

necessidade de receber ajuda, pois com seu trabalho e a venda da farinha, sua 

família consegue viver dignamente. 

 

Ajuda para a formação cultural básica e universitária 

No que diz respeito ao setor de escolarização, boa parte da ajuda é investida 

diretamente na educação universitária ou para cursos profissionalizantes sendo 43% 

dos recursos, depois para a escola secundária o percentual de 38% e enfim para a 

escola primária, o percentual de 19%, conforme gráfico 3. 

 

Esse tipo de ajuda financeira geralmente tem um prazo determinado, o tempo do 

estudo de acordo com a situação, mas é importante ressaltar um fato interessante, 

pois assim que a pessoa ajudada consegue retomar alguma atividade produtiva, faz 

com que espontaneamente esta coloque à disposição o valor da ajuda para alguém 

mais necessitado que ela. 
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Gráfico 3:  Pessoas ajudadas: (escolarização) por tipologia de estudos 
Fonte: Relatório sobre a Destinação das Ajudas EdC – 2008 

 

Assistência às necessidades primárias em situações de emergência 

A assistência em situações de emergência é fundamental não só em contextos de 

guerra, mas também em muitos países nos quais não existe ainda ou 

progressivamente vai faltando a função de bem estar desenvolvida pelo Estado, e 

onde a difusão de modelo social individual ocidental está enfraquecendo os laços 

familiares e sociais mais em geral; nesses contextos, a ajuda da EdC desempenha 

um papel fundamental de amortecedor social e sem ela muitas pessoas não teriam a 

possibilidade de se alimentarem nem de tratar da saúde adequadamente, porque o 

Estado e as e famílias tendem a não desempenhar mais um papel de apoio nesse 

sentido. 

 

―Tenho 26 anos e desde pequena participo do Movimento dos Focolares. Somos de 

uma família de camponeses, de quatro filhos e eu sou a caçula. Ainda que todos 

tenhamos trabalhado desde pequenos, passamos por muitas dificuldades 

econômicas, pois o trabalho no campo é muito difícil. Graças à ajuda da EdC, pude 

fazer um tratamento odontológico e oftalmológico completo, adquiri materiais 

escolares, terminei a reforma da casa, pude fazer um curso de informática e me 

preparei para o ingresso na universidade. Em 2002, iniciei a faculdade de Geografia 

e, em 2004, passei num concurso público para o cargo de professora‖. 

Fonte: Relatório sobre a Destinação das Ajudas EdC – 2008 
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CAPÍTULO 3      METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa é um estudo de caso, QUIVY (2003), de natureza qualitativa e 

quantitativa, realizada junto às empresas, que compõem parte da proposta de 

Economia de Comunhão, o Pólo Empresarial Spartaco, localizado em Cotia (São 

Paulo). Esta pesquisa compreendeu as seguintes etapas: 

 

1ª. Etapa. Nesta etapa foi efetuado o levantamento complementar da bibliografia, 

dando ênfase a dissertações e teses produzidas sobre a Economia de Comunhão. 

Além disso, foram levantados documentos e relatórios das empresas componentes 

do Pólo Spartaco. Foi realizada observação junto ao grupo do Pólo Spartaco, ou 

seja, em seis empresas, para verificar o funcionamento do pólo empresarial, no que 

diz respeito aos relacionamentos entre as empresas, vínculos colaborativos e a 

construção de laços. Nesta mesma etapa foram realizadas entrevistas, mediante a 

utilização de um roteiro semi-estruturado, com os dirigentes empresariais das 

empresas, bem como o responsável da comissão da Economia de Comunhão para 

visualizar o seu papel no projeto. Esta etapa se iniciou em fevereiro de 2009, 

prolongando-se ate período de maio de 2010. 

 

2ª. Etapa. Compreendeu a elaboração de um formulário, contendo questões sobre a 

percepção dos dirigentes e funcionários a respeito do funcionamento das empresas 

do Pólo e das relações que os mesmos estabelecem entre si no desempenho de 

suas funções. Este formulário foi pré-testado em uma das empresas componente do 

Pólo Spartaco. O formulário pré-testado foi aplicado a uma amostra representativa 

de trabalhadores de cada uma das cinco empresas pertencentes ao Pólo. A duração 

desta etapa aconteceu entre fevereiro e abril de 2010.  

 

O tipo de amostragem utilizada foi a estratificada, que obedeceu a três etapas: a) 

classificação da população por áreas de trabalho; b) estabelecimento da 

proporcionalidade do número de pessoas escolhidas, em relação ao setor de 

trabalho; c) seleção das pessoas de acordo com o tempo de trabalho na empresa 

pesquisada e escolha aleatória.  
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Além disso, foram realizadas entrevistas mediante roteiro próprio, com jovens que 

são formados no âmbito da proposta, visando verificar em que medida se 

apropriaram da cultura da partilha disseminada pela EdC. 

 

3ª. Etapa. Após o levantamento da bibliografia foi feita a sua sistematização e a 

finalização do referencial teórico. Os dados oriundos de documentos e entrevistas 

foram processados de acordo com a técnica da análise de conteúdo. Cada categoria 

identificada foi reagrupada por significado e conotação, respeitando a regra dos 

sentidos semelhantes e dispostas de acordo com as famílias de categorias definidas. 

A análise foi feita baseada nas frases, parágrafos e expressões colhidas no decorrer 

das entrevistas, de acordo com a interpretação realizada, tendo por base o problema 

que suscitou a investigação.  

 

Portanto, em nessa pesquisa aplicou-se a técnica da análise de conteúdo conforme 

o entendimento de MINAYO (1993) que consiste em trabalhar com um conjunto de 

categorias a partir de um único princípio de classificação, de forma exaustiva, 

permitindo a inclusão de qualquer resposta numa das categorias presentes no 

conjunto, dessa forma, as categorias devem ser mutuamente exclusivas para facilitar 

o processo de análise de conteúdo. Sendo assim, o material deve ser organizado 

para que se possa aplicar o que foi definido na fase anterior, desvendando o 

conteúdo subjacente ao que está sendo manifesto. Ainda nesta etapa foram 

realizadas entrevistas também com roteiro próprio com 2 responsáveis pela gestão e 

distribuição dos lucros ligados ao Pólo Spartaco. 

 

A escolha pelo software ORA (versão: 2.0.8 de junho de 2010) para modelagem de 

redes neste trabalho foi ancorada em três aspectos importantes, sendo o primeiro, 

as condições de uso e acesso livre ao software para fins acadêmicos, o segundo, o 

conhecimento da interface da ferramenta computacional, com suas inúmeras 

possibilidades por meio de contato com a dissertação de Gaspar (2008) e o terceiro 

aspecto, a conformidade das métricas que este software apresenta de forma 

bastante satisfatória para esta pesquisa. O processamento dos dados quantitativos 

foi feito mediante a utilização do software ORA (Desenvolvido pelo Center for 

Computacional Analysis of Social and Organizational (CASOS) da Carnegie Mellon 

University dos Estados Unidos), que permitiu a elaboração de gráficos e tabelas, 
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bem como a representação gráfica da rede. Permitindo a análise das relações 

existentes por meio de respostas aos questionários e entrevistas, assim como 

também, foram utilizados dados de relatórios das empresas na construção dessas 

relações. Utilizou-se de métricas, conhecidas por medidas globais ou de grafo e 

medidas para avaliar atores e agregados, que foram úteis na interpretação dos 

dados. Permitiu a escolha e definição dos atores e laços que serão pesquisados.  
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CAPÍTULO 4     RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

Inicia-se a apresentação dos resultados da pesquisa, trazendo as descobertas sobre 

o perfil da amostra estudada nesta pesquisa e o processo de formação de redes no 

Pólo Spartaco pertencente ao projeto Economia de Comunhão, com intuito de 

favorecer a melhor compreensão das informações, métricas e análises contidas 

ndeste trabalho.  

 

A amostra foi composta por funcionários e empresários das 6 empresas presentes 

no pólo, acrescida de jovens da escola de formação do Movimento dos Focolares, 

ainda pessoas voluntárias que trabalham nas comissões ligadas ao projeto de 

Economia de Comunhão. 

 

Sendo assim, foram utilizadas as medidas de posição: média, mediana, moda e 

quartis para compreender a distribuição de idade dos atores presentes nesta rede, 

de modo que a medida de quartis é comumente utilizada para dividir a população em 

grupos. Para o cálculo dessas medidas foi utilizado como ferramenta o programa 

Microsoft Office Excel versão 2007.  

 

A distribuição das idades dos entrevistados varia de 19 a 58 anos, a média de 36,34 

anos. O cálculo dos quartis apresenta no primeiro quartil de 19 a 27 anos, no 

segundo de 28 a 37, seguido de 38 a 48 e por último de 49 a 58 anos. Pode-se 

visualizar essa distribuição na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Distribuição da idade dos entrevistados por quartis (total de homens e mulheres) 
 

1º quartil 19 /- 27 anos (28,26% dos entrevistados) 

2º quartil 28 /- 37 anos (26,09% dos entrevistados) 

3º quartil 38 /- 48 anos (21,74% dos entrevistados) 

4º quartil 49 /- 60 anos (23,91% dos entrevistados) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ainda no que diz respeito às idades, nota-se que as modas são 32 e 52 anos, não 

coincidindo com a mediana que é igual a 37,5 e esta não distante da média 
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aritmética igual a 36,79, indicando características de uma distribuição 

aproximadamente normal. Com isso, pode-se dizer que o grupo é heterogêneo com 

relação à distribuição etária. Pode-se visualizar a distribuição de freqüência da faixa-

etária de acordo com o gênero na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Faixa-etária dos entrevistados em relação ao gênero 

Intervalo (anos) Homens % Mulheres % 

19 /- 30 7 26,92 6 30,00 

30 /- 40 8 30,77 4 20,00 

40 /- 50 6 23,08 4 20,00 

50 /- 60 5 19,23 6 30,00 

Totais 26   20   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para uma melhor compreensão do perfil dos entrevistados ainda foi verificada a 

escolaridade dos entrevistados, de forma que, ao longo da pesquisa identificou-se 

uma valorização desse aspecto. Sendo relevante considerar que para a composição 

dessa etapa ocorreu o acréscimo das entrevistas realizadas junto aos Responsáveis 

de Comissões do Movimento dos Focolares, como se pode verificar na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Escolaridade dos entrevistados de acordo com a função ocupada 

  

Funcionários 

 

Sócios 

 

Produção Administração Gerência Diretoria 

Ensino fundamental incompleto 3 

   Ensino fundamental completo 

    Ensino médio incompleto 1 

   Ensino médio completo 5 2 

  Graduação incompleta 2 4 1 

 Graduação completa 3 9 5 6 

Pós-graduação 1 

 

3 8 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Outro aspecto importante identificado em relação ao perfil dos entrevistados, foi a 

faixa salarial de acordo com sua área de atuação, agrupados em produção, 
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administração, gerência e diretoria. Durante as entrevistas percebeu-se que existem 

10 pessoas que trabalham voluntariamente nas comissões do Movimento dos 

Focolares, diretamente envolvidas com o Pólo Spartaco, as quais não recebem 

pagamento financeiro. 

 

Os valores encontrados neste estudo indicam o distanciamento ou desigualdade 

interna às empresas, a relação referente a quantas vezes o maior salário contém o 

menor salário pago dentro da mesma empresa e também em relação às demais. 

Este indicador ficou entre 6,67 e 10 vezes. O valor de referência para esta etapa de 

estudo foi o salário mínimo federal no valor de R$ 510,00. Conforme se pode 

verificar na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Distribuição da faixa salarial conforme a área de ocupação  
(em quantidade de salários mínimos) 

  

Funcionários 

 

Sócios 

Faixa Salarial Produção Administração Gerência Diretor 

De 1 a 3 salários mínimos 8 11 

  De 4 a 5 salários mínimos 2 3 

  De 6 a 10 salários mínimos 2 

 

2 

 De 11 a 15 salários mínimos 

  

2 

 De 16 a 20 salários mínimos 

  

2 

 Acima de 21 salários mínimos 

   

2 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As relações nas redes sociais ocorrem a partir dos relacionamentos estabelecidos 

entre as pessoas, criando assim seus laços sociais em busca dos mesmos 

interesses e objetivos, resultando em mobilidade e articulação, cria-se um espaço 

favorável capaz de potencializar os recursos, ou seja, a formação de capital social, 

para o alcance de um objetivo comum. O Pólo Spartaco assim como o projeto 

Economia de Comunhão, consiste numa proposta de comunhão e partilha de lucros, 

de bens materiais e imateriais entre os atores envolvidos direta ou indiretamente, 

objetivando a disseminação da cultura da partilha e oferecendo uma possível 

solução para a problemática da pobreza. 
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Para essas análises, utilizou-se o programa ORA, que disponibiliza recursos de 

visualização por grafos e conjunto de métricas para análises de redes sociais. As 

métricas podem ser calculadas de forma individual ou conjunta, para toda a rede. 

Tendo-se em vista o objetivo do estudo, as métricas utilizadas foram: densidade, 

centralidade de intermediação, centralidade de proximidade, centralidade de 

autovetor e boundary spanner ou guardião da fronteira. 

 

Densidade (density) apresenta como os atores estão relacionados na rede. É o 

produto da divisão do número de relações existentes pelo total de relações 

possíveis. Tal métrica varia de 0 a 1, indicando ausência total de relações ou 

presença de todas as conexões possíveis na rede. A rede apresentou 0,4 de 

densidade, podendo expandir ainda mais as conexões. 

 

Já a centralidade identifica os atores mais importantes, mais centrais, em uma rede 

social, sendo que para mensurá-la foram utilizadas duas categorias de métricas: 

local e global. A local é quando um ator apresenta um número maior de conexões 

com outros atores na rede. Este índice é mensurado pela centralidade de grau 

(degree ou degree centrality). Nos grafos direcionais, em que os vínculos não são 

considerados simétricos ou recíprocos, este índice divide-se em grau de entrada (in-

degree) e grau de saída (out-degree), dependendo da direção dos vínculos. O grau 

de entrada é a soma das interações que outros atores têm com o ator central e o 

grau de saída é a soma das interações que os atores têm com os demais atores da 

rede.  

 

O ator global é aquele que ocupa uma posição estratégica na rede. Para esta 

análise, foram utilizadas três métricas: centralidade de intermediação, centralidade 

de proximidade e centralidade de autovetor. A centralidade de intermediação 

(betweenness centrality) expressa a possibilidade que o ator tem para intermediar as 

comunicações entre os demais atores na rede, ou seja, de conectar vários atores 

que não se vinculam diretamente entre si.  

 

A centralidade de proximidade (closenness centrality) é a capacidade do ator de 

vincular-se a todos os atores da rede. Ao contrário das outras métricas de 

centralidade, a menor pontuação indica a posição mais central na rede. Além disso, 
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esta métrica revela a potencialidade do ator de adquirir e disseminar informações na 

rede. Os atores com maior centralidade de proximidade foram os seguintes: A005, 

A006, A012, A014 e A015. 

 

A centralidade de autovetor (eigenvector centrality), identifica os atores mais centrais 

e globais na rede, ou seja, os atores conectados com muitos outros atores, que 

também são bem conectados na rede, que possibilitam assim difundir informações 

muito mais rápido do que alguém que tenha apenas conexões com pessoas pouco  

conectadas na rede. Estes são os 12 atores mais centrais e globais na rede do Pólo 

Spartaco: A005, A012, A013, A014, A015, A026, A027, A029, A030, A040, A056, 

A079. 

 

 

Figura 2 – Sociograma de centralidade de autovetor dos atores do Pólo Spartaco 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para compreender o processo de formação da rede de adesão e criação do Pólo 

Spartaco como sendo uma resposta a proposta da Economia de Comunhão é 

fundamental entender a presença de um ator local, a pessoa de Ginetta Caliari, uma 

das primeiras companheiras de Chiara Lubich, que se transferiu para o Brasil ainda 

na década de 1960, residindo primeiro em Recife, onde iniciou o Movimento dos 

Focolares e logo depois para a cidade de São Paulo, posteriormente mudou-se para 

a Mariápolis Araceli localizada na cidade de Vargem Grande Paulista, região de 

proximidade de abertura do futuro Pólo Spartaco. 
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Hoje a cidadela da Mariápolis teve seu nome mudado em homenagem a Ginetta, 

passando a se chamar Mariápolis Ginetta desde o seu falecimento em 2001. Ginetta 

se empenhava pessoalmente para animar os empresários ligados à proposta de 

Economia de Comunhão, portanto, foi importantíssima sua participação no início da 

primeira empresa e também nas que se seguiram posteriormente no Pólo Spartaco, 

de acordo com o relato dos empresários proprietários dessas empresas, assim como 

também corroborado pelos discursos de Ginetta destinados aos membros dos 

Focolares no Brasil. 

 

Este projeto toma impulso a partir da resposta de alguns pioneiros ao apelo da 

fundadora do Movimento dos Focolares, que congrega uma comunidade para o 

desenvolvimento de um objetivo comum, a construção de um mundo renovado, mais 

justo e fraterno, perpassando também pelo aspecto econômico e empresarial. Sendo 

assim, a parceria que se estabeleceu primeiramente em relações interpessoais no 

âmbito interno do movimento, extrapolou também para relações interinstitucionais, 

preservando as diferenças e as especificidades de cada ator da rede. Acompanha a 

presença da rede já existente do Movimento dos Focolares, partindo da idealização 

das Mariápolis Permanentes, dos Centros Regionais dos Focolares e suas 

comunidades, nasce também o Pólo Empresarial em Cotia, a 50 km de São Paulo. 

 

Verifica-se que por meio de um processo de formação de redes sociais entre os 

participantes do Movimento dos Focolares, em resposta ao apelo da fundadora 

Chiara Lubich, que juntamente com os primeiros empresários também aderem 

pessoas comuns, na forma de acionistas da primeira empresa do projeto, para 

sustentar a iniciativa por meio da criação da ESPRI S.A., cerca de 3300 pessoas 

formam o capital acionário inicial para construírem o primeiro pólo empresarial como 

uma vitrine para a proposta da Economia de Comunhão. O primeiro grupo a aderir a 

proposta são os empresários que participam como membros internos do Movimento 

dos Focolares, estes possuem uma relação muito próxima, quase familiar, 

considerada aqui uma relação de laços fortes entre si e com a fundadora Chiara 

Lubich. 

 

A contagem de atores com laços fortes revelou agrupamentos de acordo com as 

cores que se pode observar na figura 3. Os laços fortes são os seguintes: na cor 
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Laranja, os atores A000, A001, A002, A003, A004, A005, A007, A008, A009, A012, 

A014, A013, A016, A017, A018, A041, A065,; na cor azul, atores A081, A082, A083, 

A084 e A088; na cor verde, os atores A011, A024 E A028; na cor verde claro A006, 

A033, A056, A078 e A079 e por fim os atores da cor vermelha A015, A026, A029, 

A030, A040, A055, A057 e A058. 

 

Figura 3 – Sociograma das relações entre atores com laços fortes no Pólo Spartaco 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Assim, onde nascem os pólos empresariais da Economia de Comunhão, 

funcionando como ―farol‖ para o projeto, influenciam o desenvolvimento local, geram 

novos postos de trabalho para a comunidade ao redor dos empreendimentos, 

fomentam o protagonismo social dos próprios empregados, que por meio de 

relações em rede e ajudados por colaboradores comprometidos com a proposta da 

EdC, juntos resolvem em comum acordo criar uma associação de funcionários das 

Empresas de Economia de Comunhão inseridas no pólo e também com aquelas 

coligadas ao mesmo, como veremos mais a frente em detalhes. 

 

Nos estudos realizados por GONÇALVES & LEITÃO (2001) e KURTZ (2005) sobre 

as empresas de Economia de Comunhão - EdC, verifica-se que os empresários, os 

colaboradores e todos os envolvidos na proposta de Economia de Comunhão, estão 

unidos por um objetivo comum e por meio de ações voltadas, principalmente, para 

priorizar o pleno desenvolvimento humano por meio de ações nas mais diversas 

áreas da economia, administração, das ciências, que juntos buscam alcançar 
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melhorias no ambiente de trabalho, nas famílias, na saúde e na educação, na 

sociedade de modo geral, propiciando ―um ser humano mudado‖ (DRUCKER; 1994).  

 

 

Figura 4 – Sociograma da rede de relações do Pólo Spartaco entre atores e organizações 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Na sua busca do pleno exercício de sua cidadania, estabelecendo laços nas redes 

formadas em diversos contextos nas empresas e pólos empresariais, tais como o 

Pólo Empresarial Spartaco. Como diz Marteleto (2004:41), “As transformações 

dependem das redes existentes entre os indivíduos...”. 

 

 

4.1 Pólo Spartaco  

 

 

O Pólo Spartaco foi o primeiro a ser implementado como uma forma visível da 

proposta de Economia de Comunhão, a articulação no pólo se dá por meio da 

empresa ESPRI S.A., constituída como uma sociedade anônima de capital fechado, 

mas que segundo a própria fundadora Chiara Lubich, já a visualizava como sendo a 

possibilidade para que muitas pessoas pudessem colaborar com o projeto por meio 

de compra de ações, levando-se em consideração que poucos são os chamados a 

empreender uma atividade empresarial. As empresas situadas no pólo se conectam 

livremente entre si e com clientes, fornecedores, entre outros, participando 

normalmente do mercado e setor aos quais estão inseridas de acordo com a 

atividade empresarial.  
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A medida ―Boundary Spanner‖ leva em consideração a posição do ator, o qual 

funciona como um ―porteiro‖ ou ―guardião da fronteira‖, podendo resultar na 

formação de subgrupos como se pode ver na figura 5, podendo ocorrer na relação 

das organizações com os demais atores. Os atores A000, A005, A006, A012, A013, 

A014, A015, São também boundary spanner, servindo como principais 

intermediadores para os atores da rede. 

 

 

Figura 5 – Sociograma das relações em grupos do Pólo Spartaco - atores e organizações 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Verificou-se durante a pesquisa que os empresários se encontram periodicamente 

juntamente com representante da ESPRI SA para aumentarem a sinergia entre as 

empresas, tomar decisões em conjunto, trocar as experiências de suas respectivas 

empresas, ou seja, fazer a vida circular dentro do pólo, assim como também, 

planejar o futuro e pensar as mudanças necessárias para o seu desenvolvimento e 

crescimento. 

 

Dessa forma, os pólos industriais ligados à proposta de EdC, formam entre si uma 

rede de pólos dentro da rede do projeto da EdC, favorecendo entre os empresários 

as trocas recíprocas, como já visto anteriormente, impulsionados pelo espírito da 

proposta da Economia de Comunhão, por meio do processo de troca-dádiva e 

potencializado com a formação de capital social, existente e circulante em todo o 

projeto, aumentando assim o fator confiança, ocorre transferência de tecnologia, 
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estas empresas fazem parcerias com custos menores entre si, pois estão imbuídas 

do mesmo objetivo presente na rede da Economia de Comunhão. 

 

Figura 6 – Sociograma das relações entre organizações e os pólos empresariais 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Verificou-se também que as relações que se passaram a existir entre empregados e 

empresários presentes no Pólo Spartaco pertencente à proposta da Economia de 

Comunhão, contribuem para uma relação de reciprocidade capaz de gerar uma 

atmosfera de confiança recíproca, de solidariedade e comunhão, ao passo que os 

empregados em sua grande maioria sentem-se valorizados como pessoa, 

profissionalmente e como parte integrante dessa rede. 

 

Assim, a participação dos membros do movimento (aqueles que trabalham no pólo) 

em outras atividades realizadas dentro do próprio âmbito do Movimento dos 

Focolares, como por exemplo, as Mariápolis temporárias de férias, encontros 

mensais das comunidades, retiros espirituais e acampamentos, assim como o 

encontro do focolare portas abertas, entre outros eventos de grupos mais internos 

ao movimento, ou seja, além daqueles eventos relacionados ao projeto de Economia 

de Comunhão, tais como os Congressos e reuniões de empresários do projeto EdC, 

são momentos de formação e retroalimentação que geram capital social na 

comunidade, aumentando a coesão social interna ao grupo, o sentimento de 

pertencimento e o comprometimento individual e coletivo, dessa forma dispensando 

o controle sobre seus comportamentos, portanto, os custos deste controle. 
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O primeiro objetivo da EdC é a luta contra a miséria (que preferimos não chamar 

pobreza) como estrada para a construção de um mundo mais justo e fraterno. A EdC 

propõe a quem se encontra em dificuldade financeira ou em qualquer outra forma de 

necessidade (de formação, de direitos...) um caminho de ajuda baseado no princípio 

de subsidiariedade e sobretudo na reciprocidade. Antes de tudo se oferece ao pobre 

um relacionamento novo, depois se assiste com a ajuda material. O primeiro cuidado 

é o próprio relacionamento. Dessa forma vale o que diz GRANOVETTER (1983) 

sobre a construção dos laços fracos, por meio de atores que se ligam, funcionando 

como pontes com outras redes e as interconectam. 

 

De fato, a EdC não quer ser um projeto de assistência, mas um projeto onde a 

comunidade resolve os seus problemas, ajudada, pelos lucros das empresas. Para a 

definição e implementação dos projetos de ajuda, a EdC colabora com a AMU, uma 

ONG que há mais de 20 anos trabalha no campo do desenvolvimento social e 

econômico, portanto, se conecta em rede com uma organização sem fins lucrativos, 

que também nasceu dentro do próprio movimento dos focolares presente na Itália. 

 

Os pobres são parte importante e ativa no projeto, pois por meio dessas relações 

constroem também o seu caminho de empoderamento e liberdade da própria ajuda 

recebida. Dessa forma, o projeto recoloca o homem no centro da atividade 

econômica como principal destinatário das riquezas geradas para fazê-lo partícipe 

desse processo.  

 

 

4.2   As Relações em Rede 

 

 

Ainda podemos citar os vários Congressos de Economia de Comunhão, realizados 

anualmente na Mariápolis Ginetta, como uma forma de fortalecimento das relações 

em rede dos empresários, funcionários das empresas, estudiosos e políticos. A cada 

ano esses eventos tornam-se cada vez maiores e freqüentados por pessoas 

provenientes do Brasil, dos países da América Latina e da Europa. Nestas ocasiões 

são apresentadas as experiências das empresas e também pessoais dos 

empresários, de funcionários, além de apresentações de pesquisas acadêmicas, 

http://www.azionemondounito.org/
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estabelecimento de parcerias entre empresários. Segue-se com os resultados 

comentados em cada empresa participante do Pólo Spartaco, portanto, objeto desta 

pesquisa. 

 

ESPRI S.A 

Trata-se de uma sociedade anônima de capital fechado, ou seja, as ações são 

vendidas diretamente através da empresa. Inspirada nas palavras de Chiara Lubich 

―Somos pobres, mas somos muitos‖, a Espri S.A. nasceu com o objetivo de construir 

e administrar o Pólo Spartaco, além de dar a possibilidade a todos de participarem 

do projeto e contribuírem para o desenvolvimento pleno da EdC. O capital financeiro 

da Espri S.A. é constituído pela subscrição de ações dos acionistas de todos os 

Estados do país e de outros países. Seus investidores acreditam no projeto da EdC 

e querem contribuir para a sua realização e ampliação. Para essa finalidade foram 

criados os grupos de investidores específicos, em forma de grupos de acionistas, 

sendo o ―Grupo dos 100‖ e o ―Grupo dos 500‖, dessa forma, garantem aportes 

necessários para viabilizar as construções e melhorias no Pólo Spartaco. São como 

sub-redes dentro da grande rede responsável pela proposta da Economia de 

Comunhão no país. 

 

Hoje, o capital social da Espri S.A. é de mais de 2 milhões de reais, incrementado 

periodicamente a partir da subscrição de novas ações. Atualmente a Espri conta 

com uma rede de aproximadamente 3.600 acionistas, estes são sensíveis à 

proposta da EdC e encontraram seu lugar no projeto, subsidiando-o com a aquisição 

das ações.  

 

Sendo assim pode-se verificar que a ESPRI tem um papel fundamental no Pólo 

Spartaco, por ser responsável pelo gerenciamento do pólo, e, portanto, tem 

constantemente relação com as outras empresas inseridas e coligadas ao mesmo. 

O ―Grupo dos 100‖ e o ―Grupo dos 500‖, os membros desses grupos estão 

comprometidos com uma subscrição de ações composta de 10 (dez) parcelas 

mensais fixas de R$ 1.000,00 e de R$ 500,00 respectivamente. Desse modo 

asseguram à Espri, uma entrada mensal para os investimentos mínimos necessários 

às construções e ampliações conforme o Plano de Expansão para o Pólo Spartaco.  
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Ainda é importante salientar que acontecem reuniões periódicas entre os sócios e 

gerentes das empresas para tomada de decisões sobre interesses comuns e de 

gestão do próprio pólo que são organizadas pela Espri. 

O pólo mantém uma brigada de incêndio comum com participantes de todas as 

empresas. Todos os anos esta brigada passa por treinamento e palestra. 

Funcionários já atuaram em conjunto para combater incêndio na mata ao lado do 

pólo por 2 oportunidades. 

 

AVN 

A AVN Embalagens, desenvolve, transforma e comercializa embalagens plásticas de 

polietileno e polipropileno de alta e baixa densidade, produzidas por processo de 

sopro. Esta empresa preocupada com o meio ambiente, juntamente com o 

fornecedor de matéria-prima, desenvolve uma linha de produtos recicláveis. Esta 

empresa fez parte deste estudo, onde foi pré-testado o questionário. 

 

ECOAR 

Uma empresa que fabrica produtos de limpeza para residências e empresas, 

preocupada com o novo consumidor, ela se coloca no mercado como sendo uma 

empresa em sintonia com o meio ambiente e tem como proposta fazer da empresa 

uma comunidade onde todos que se relacionam com ela sejam reconhecidos, 

cultivem o hábito de partilhar e estimulem todos ao seu redor a fazer o mesmo. 

 

Para a empresária e diretora da Ecoar é importante poder olhar todas as linhas de 

produção e falar bom dia para cada um dos seus empregados, criar e manter um 

relacionamento próximo aos funcionários, de abertura. De acordo com todos os 

envolvidos no processo existe sempre a reciprocidade, a ajuda mútua em relação ao 

trabalho, assim como também na relação entre as empresas na utilização dos 

recursos, por exemplo: disponibilizar que o caminhão da Ecoar efetue uma entrega 

de outra empresa do pólo. 

 

Esta empresa faz a participação nos lucros aos funcionários de acordo com a 

legislação vigente, mas também estipulou uma premiação para a liderança da linha 

de produção a mais, de acordo com o desempenho da empresa.  Ainda, segundo 
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alguns empregados a empresa dá oportunidades de crescimento profissional e 

também pessoal devido à convivência que se tem no dia-a-dia.  

 

Na comercialização dos nossos produtos, ao invés de minimizar a qualidade dos 

produtos dos concorrentes, procuram tratar como parceiros do segmento, buscando 

o seu espaço no mercado sem serem predadores. Outro ponto a ressaltar é ter 

fidelidade aos acordos assumidos, e atendimento às exigências regulatórias. O 

mercado tem reconhecido isso. Uma empresa fez uma pesquisa e levantou que a 

ECOAR é uma empresa emergente no setor que oferece uma nova forma de fazer 

negócio. Assim a Ecoar foi recomendada para ser fornecedora de uma grande rede 

varejista. 

 

KNE 

A KNE-Rotogine é especializada em soluções rotomoldadas. Apresenta um amplo 

catálogo de produtos próprios destinados a vários setores, com ênfase em usos 

ambientais e construção civil. Paralelamente abre espaço para desenvolvimento de 

produtos de terceiros, disponibilizando seu domínio tecnológico da rotomoldagem e 

sua capacidade produtiva. Sua história começa com a visita do empresário 

francês François Neveux ao nascente Pólo Industrial Spartaco em 1995 a fim de 

oferecer aos empresários locais uma tecnologia que ele havia desenvolvido para a 

produção de grandes equipamentos em plástico. 

 

Vendo o segundo galpão em construção no Pólo e não havendo ainda uma empresa 

pronta para iniciar ali suas atividades, decidiu então se empenhar pessoalmente no 

estabelecimento de uma filial da sua empresa francesa. Nascia assim a Rotogine, 

hoje chamada KNE-Rotogine, que em maio de 2000, com a entrada de duas 

empresas de Economia de Comunhão brasileiras como sócias, consolidou-se no 

mercado brasileiro. 

 

De acordo com funcionários da empresa, estes percebem o potencial de 

crescimento da mesma, que atualmente gera oportunidades profissionais 

interessantes, ainda com relação aos valores da empresa, consideram-na ética, com 

flexibilidade operacional, verificam que o produto tem um apelo comercial forte, outro 
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o fator importante é que  a empresa possui tecnologia própria, e está preocupada 

em desenvolver novos produtos e aplicações.  

 

De certa forma existem alguns aspectos operacionais do Pólo Spartaco, por causa 

da sua localização, tais como: telefonia, energia elétrica, internet, disponibilidade de 

mão-de-obra qualificada na região, segurança, que talvez não colaborem para um 

melhor desempenho das empresas. 

 

Ainda foi evidenciado pelos funcionários e também pela direção da KNE que se tem 

liberdade para o desenvolvimento dos trabalhos, valores como fraternidade, 

honestidade, solidariedade são colocados em relevo e vivenciados pelos mesmos. A 

diretoria sempre busca saber como está o funcionário, o que favorece o diálogo 

entre funcionários e diretoria, os relacionamentos interpessoais e em equipe são 

bastante satisfatórios segundo os próprios envolvidos, a empresa gera 

oportunidades que são oferecidas aos funcionários, também as palavras de ajuda 

que estimulam aos funcionários a seguir em frente. Também esta empresa faz a 

participação dos lucros aos seus funcionários de acordo com a legislação.  

 

A importância do projeto da EdC é percebida por alguns funcionários como sendo 

uma forma aonde todos contribuem para a distribuição do lucro e também seria uma 

forma de motivação. Outro fator importante é a preocupação com a proteção ao 

meio ambiente já que todos os projetos desenvolvidos são perpassados por esta. 

Todas as empresas atuam em conjunto para obter internet de banda larga desde 

2006. A KNE compra da Ecoar todos os produtos de limpeza; A AVN utiliza 

equipamentos emprestados da KNE na sua área de manufatura de plásticos. Os 

responsáveis de manutenção tanto da AVN, Ecoar e KNE comumente trocam 

informações, emprestam máquinas e ferramentas, existe uma relação de 

proximidade, solidariedade e de ajuda recíproca. 

 

PRODIET 

A empresa Prodiet Nutrição é a mais nova empresa a compor o pólo, é uma divisão 

da sua matriz que existia anteriormente no mesmo prédio, a Prodiet Farmacêutica 

que funcionou por alguns anos e deixou o pólo no ano de 2006, quando por motivos 

estratégicos e de segurança, precisou mudar para mais próximo da capital, São 
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Paulo. A empresa aqui denominada Prodiet é, portanto, a Prodiet Nutrição Clinica 

que está no pólo desde 2007. 

 

A Prodiet Nutrição surge de um grupo consolidado que, com seus princípios éticos, 

deu a base para as mais diversas pesquisas científicas e de mercado. Com 

ingredientes inovadores, suas embalagens são práticas para o consumo, e uma 

logística pensada para atender a expectativa de todo o Brasil, completam uma nova 

linha de produtos com o intuito de atender as necessidades do paciente no que diz 

respeito a nutrição clinica enteral. 

 

Para os funcionários da Prodiet são aspectos relevantes na participação no projeto 

da EDC, o diálogo que existe entre diretoria e funcionários, por parte da diretoria a 

preocupação com o bem-estar dos funcionários na empresa, ter liberdade para 

tomar decisões, autonomia em projetos, a positividade, investimento em pontos 

críticos, a motivação, a não imposição de condições para que o funcionário faça 

parte da equipe. Entretanto, foi percebido nesta empresa que os funcionários 

desconhecem quase que totalmente o projeto de Economia de Comunhão, uma vez 

que não existe uma comunicação direta e efetiva sobre o mesmo. 

 

UNIBEN 

Umas das empresas objeto desta pesquisa é a Uniben Fomento Mercantil Ltda. Aqui 

denominada Uniben. Instalada no Pólo Spartaco desde 1999, é uma empresa de 

factoring. Por sua natureza, presta multiserviços baseada em dois componentes: 

apoio a empresas de pequeno e médio porte e a compra de direitos (créditos) 

gerados pelas vendas mercantis realizadas por suas empresas-clientes. Portanto, dá 

suporte à atividade comercial, otimizando assim a capacidade gerencial de seus 

clientes e garantindo-lhes os recursos necessários ao giro dos negócios. 

 

Ficou evidenciado que as relações são essenciais para esta empresa, pois ela existe 

ali no pólo para fornecer serviços às outras empresas inseridas ou não, tendo como 

filosofia sua adesão aos princípios da EdC, procura ser fiel aos mesmos por meio do 

seu profissionalismo, transparência, de uma forma nova de acolhida aos clientes que 

geralmente passam por situações difíceis e portanto, encontra aí a possibilidade de 
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renegociação de dívidas, essa postura favorece a solução e maior efetividade com 

os seus clientes. 

 

Também por meio de um serviço prestado de forma justa, enxerga no capital 

financeiro um instrumento de comunhão que possibilita o crescimento da própria 

empresa, das empresas parceiras e assim da proposta da EdC. Com isto se 

depreende uma novidade que é percebida também pelos outros empresários o amar 

a empresa do outro como a própria. 

 

Ainda foi percebido que para os colaboradores e direção dessa empresa participar 

da EdC, é antes de tudo comprometimento com uma nova cultura empresarial mas 

sobretudo humana, onde existe uma relação de respeito, amizade, ajuda recíproca e 

que todos se sentem responsáveis pelo sucesso da empresa. Um dos fatores que 

mais foi colocado em relevo de forma negativa foi a pouca disponibilidade de capital 

financeiro para assim poder ajudar ainda mais as outras empresas. 

 

Uma experiência interessante que ilustra o comprometimento e a reciprocidade foi a 

do cheque-especial junto ao Banco, a empresa tinha se comprometido a efetuar uma 

operação de factoring para outra empresa do Pólo, mas não recebeu o dinheiro 

previsto para aquele dia o qual possibilitaria a operação. Mesmo assim assumiu o 

compromisso com a empresa do pólo e fez a operação de factoring como planejado 

anteriormente, para sua surpresa outro cliente fez uma antecipação de pagamento 

de parcela que o valor era exatamente aquele do qual precisava para fechar a 

operação sem prejuízo. 

 

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E ACORDOS 

Por meio das entrevistas com os empresários e análise de documentos foi possível 

perceber que existe um esforço dos empresários para a colaboração intra-

organizacional em vários aspectos, sendo estes os mais relevantes a seguir: 

 

No início a empresa Rotogine, uma das primeiras empresas a abrir no Pólo passava 

por um momento difícil e a partir das relações do então responsável pelo movimento 

do focolares na região da Mariapolis Ginetta, que acompanhava a situação e a 

realidade do Pólo Spartaco, este fez uma proposta para alguns empresários 
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membros do movimento na região, de estudarem uma possibilidade (se fosse 

possível) para salvar a empresa da falência e assim nasceu uma sociedade entre as 

empresas Polibust-Sant Paul, a Estrela Participações e a Solidar (holding da 

Femaq), criaram a empresa KNE-Rotogine, aqui neste trabalho denominada KNE, 

uma das empresas objeto da pesquisa. 

 

Processo semelhante passou a empresa Ecoar, quando foi colocada à venda, 

primeiramente dentre os empresários da EdC, fato que se concretizou 

posteriormente com a efetivação da compra por uma das empresas do grupo. 

Atualmente a empresa ALMAN, situada em Santo André – SP, coligada ao projeto 

EdC é proprietária das empresas ECOAR e AVN presentes no Pólo Spartaco, esta 

últimas possuem administração independente, também são objeto desta pesquisa. 

 

ASSOCIAÇÃO PÓLO SPARTACO 

A associação dos funcionários, formando uma rede, interna a rede da Economia de 

Comunhão, é permeada pelos vários aspectos da cultura da EdC presentes nas 

empresas do Pólo Spartaco. Esta associação tem como objetivo proporcionar aos 

associados e seus dependentes, assistência social voltada para a saúde, auxílio 

financeiro, promoção de atividades recreativas, desportivas e culturais. Busca 

melhorias no nível de qualidade de vida e o bem-estar social de todos.  

 

Conforme se pode visualizar na figura 7, o nó central é o ator A005, ou seja, a 

Associação Pólo Spartaco, com alto grau de centralidade nesta rede e também 

responsável pelo processo de intermediação entre os demais atores de acordo com 

a medida de ―Centrality Betweenness‖ – a centralidade de intermediação se refere a 

qual nó é o mais conectado a outros pares na rede, e busca identificar a medida que 

um ator está entre os caminhos geodésicos entre dois pares de atores na rede. 

Trata-se da possibilidade que um ator tem para intermediar relações indiretas, 

pessoas que encurtam o caminho entre outras pessoas, têm alto índice de 

intermediação e portanto favorecem o processo de comunicação entre os atores da 

rede (FREEMAN, 1979, HANNEMAN, 2005). 
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Figura 7 – Sociograma das relações da Associação Pólo Spartaco com os demais atores 
presentes na rede 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Todas as empresas do Pólo Spartaco participam da Associação desde a sua 

fundação viabilizando-a também de forma econômica, pois cada empresa colabora 

financeiramente com valor igual à soma do valor dos seus funcionários associados. 

Dessa forma é possível gerar um pequeno capital para a Associação poder viabilizar 

os seus projetos.  

 

Também as empresas Unitá Móveis, Policlínica Ágape e Editora Cidade Nova que 

não estão fisicamente no Pólo, são consideradas empresas coligadas ao projeto 

Economia de comunhão e fazem parte da Associação dos Funcionários. Atualmente 

a Associação Pólo Spartaco é composta por 10 empresas, e seus 89 associados  já 

realizou 197 empréstimos até o período de julho de 2010 no valor total de R$ 

167.983,00. Conforme se pode visualizar no quadro 2. 

 Quantidade de 

empresas 

associadas 

Quantidade de 

funcionários 

associados 

Quantidade de 

empréstimos 

acumulados 

Capital Financeiro 

emprestado em 

Reais (R$) 

Fundação 

12/2006 

9 68 11 R$     7.272,00 

Atualidade 

07/2010 

10 89 197 R$ 167.983,00 

Quadro 2 - Resumo da criação da Associação Pólo Spartaco e empréstimos concedidos 
Fonte: Relatórios e Atas da Associação Pólo Spartaco, preparado pelo autor. 
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Dentre as várias funções da Associação Pólo Spartaco destaca-se a de gerar 

parcerias e desenvolver projetos sociais de inclusão às famílias dos mesmos, 

parceria com planos de desconto com outras organizações e entidades, tais como 

farmácias, escola de idioma, livraria e papelaria, serviço odontológico entre outros, 

também a Associação preocupa-se em ajudar aos associados a solucionar 

problemas de moradia e saúde, conforme podemos verificar nas palavras dos 

próprios membros foi concedido benefícios de microcrédito: empréstimos a 

funcionários – limitado ao valor do seu salário e descontado na folha de pagamento, 

cursos de formação profissional, artesanato e convênios, como segue: 

 

“o meu foi um dos primeiros empréstimos da Associação. Fiquei muito feliz 

pois me ajudou a pagar os pedreiros para eu poder tirar o meu filho do aluguel”. 

“meu marido ficou doente repentinamente e foi o empréstimo da Associação 

que me ajudou a pagar os remédios e exames”. 

“é plantando que se colhe. Fiz o empréstimo para poder comprar materiais de 

construção”. 

 

1. Convênio com uma grande rede de farmácias na região de São Paulo. O 

associado tem direito a 10% de desconto. 

2. Convênio Odontológico com uma das maiores redes odontológicas do país. O 

associado paga uma taxa mensal e tem direito a todo tratamento dentário. 

3. Eventos realizados pela Associação com as empresas: Festas Juninas; Festas de 

Natal; Comemoração dos aniversariantes do mês de todas as empresas. 

 

A associação mantém um Espaço Cultural, viabilizando uma pequena biblioteca com 

um acervo de pouco mais de 80 livros, que estão sendo continuamente solicitados 

pelos associados. Também uma lan house, foi montada com as doações que a 

associação recebeu de alguns computadores, propiciando a criação desse espaço 

onde os associados acessam a internet, podem fazer pesquisas, etc., tudo isso nos 

horários livres que possuem durante a jornada de trabalho. A Associação dos 

Funcionários é uma iniciativa que está revelando a força da união e que prospecta 

um futuro promissor, proporcionando grande alegria aos associados e seus 

familiares, colaborando para um processo de mudança cultural, educacional e 

inserção social. 
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É justamente na relação de reciprocidade que nasce entre os membros do 

Movimento dos Focolares, com a vivência da cultura da partilha, na qual os 

colaboradores das empresas do Pólo Spartaco são nutridos, passando a 

experimentá-la em suas relações nas empresas da Economia de Comunhão, 

propagando-se também em suas relações familiares, conhecidos e amigos. 

 

Quando, em 1944, na cidade de Trento estava atingida pelos terrores da guerra, o 

primeiro grupo de moças junto com Chiara Lubich, recolhiam: alimentos, vestuário e 

remédios, e os distribuíam não só para aqueles que aderiam ao grupo, e sim, 

indistintamente, para todos os doentes, sem-teto, mutilados, prisioneiros, sem 

socorro, como também, se dedicavam com afinco em encontrar trabalho para quem 

não tinha (Araújo; 2000b : 106). 

 

Entre elas, já haviam colocado em comum os poucos pertences pessoais, retinham 

para si somente o indispensável, este é outro conceito importante para 

compreendermos as primícias da Economia de Comunhão e da sustentabilidade do 

projeto, reter somente o necessário, sem acumular, aspectos da Cultura da Partilha 

vivenciada pelos membros dos Focolares.  

 

―Nós tínhamos como meta atuar a comunhão dos bens no máximo 

alcance que pudéssemos pensar, porque não pretendíamos amar os 

pobres só pelos pobres, ou apenas amar Jesus nos pobres, nós 

queríamos resolver todo o problema social da cidade de Trento‖ 

(Lubich, apud Araújo 2000b : 103).  

 

Uma das idéias básicas para este pequeno grupo era demonstrar a fraternidade e a 

solidariedade, de forma que pudessem mobilizar o maior número de pessoas 

possível e também a sociedade. Pensava-se também em mobilizar os ricos, não por 

meio de ameaças ou violência a eles e sim por meio do nosso Ideal de vida, que 

queimaria os corações também daqueles que possuem mais, e a comunhão dos 

bens seria espontânea. Era um reviver (...), na nossa vida presente, a vida dos 

primeiros cristãos, em cuja comunidade não havia indigentes. 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

O capital humano e o capital social são freqüentemente complementares, uma vez 

que o desenvolvimento do capital social necessita de uma capacidade ou habilidade 

humana de conviver com o outro, no sentido da abertura, da presença, da 

proximidade, de vencer diferenças e dificuldades, numa dinâmica de reciprocidade. 

Dessa forma a cultura da partilha apreendida no interior do Movimento dos 

Focolares, torna-se liga onde se constrói as relações de solidariedade, de 

reciprocidade entre os atores do projeto, empresários e trabalhadores do Pólo 

Spartaco. 

 

Pode-se dizer que cooperação é sinônimo de Capital Social. Este valor, portanto, 

adquire uma importância fundamental como base do relacionamento humano entre 

as pessoas, inclusive para que este sistema em questão passe de uma simples 

aglomeração humana, para uma comunidade de pessoas. Sendo assim, podemos 

dizer que o empresário que livremente doa seus lucros, seu tempo e talentos, para 

colocar à disposição da comunidade, coopera, portanto o inicio é por meio da 

dádiva, das trocas simbólicas, que este é capaz de se doar, de não acumular para 

que outros possam ter o mínimo necessário. 

 

Dessa forma quanto mais gerar comunidade numa sociedade, mais capital social 

será produzido, acumulado e reproduzido socialmente. Nesta visão, redes são 

comunidades, onde existam valores compartilhados, sentido de identidade e 

pertencimento, cultura, atividades econômicas ou não, voltadas para propósitos 

coletivos e algum grau de autogoverno. 

 

Um aspecto importante para o desenvolvimento do capital social é o estímulo à 

constituição de redes entre pessoas, grupos humanos e organizações. Estas redes 

podem ser caracterizadas por uma estrutura horizontal de relacionamentos, 

democráticos, participativos de modo que todos interajam, ampliando e gerando 

cada vez mais capital social, conforme se verificou nesta pesquisa. 

 

Sendo assim, a estrutura horizontal é a mais adequada à produção deste tipo de 

capital, por ser mais informal e aumentar a capacidade de estabelecer relações de 
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igualdade e reciprocidade, uma vez que as pessoas se encontram próximas, livres 

das estruturas formais que geram um grande distanciamento entre os níveis 

estabelecidos.  

 

Para isso, portanto, é imprescindível a compreensão da dádiva, como sendo esta 

capaz de possibilitar a abertura ao outro, de forma que possam se encontrar 

pessoas diferentes, com histórias diversas, com expectativas, e possibilidades de 

relacionamentos verdadeiros e desinteressados, que tendo um objetivo forte em 

comum, integrador, capacita-os a colocarem à disposição bens, materiais e 

imateriais. 

 

Os empresários colocam parte de seus lucros em comum, seu talento como 

empreendedores e administradores, para gerar novos postos de trabalho, ao passo 

que, outros colocam à disposição seus talentos e disponibilidades para acompanhar 

e aumentar a geração de capital social nesta rede, assim também os empregados se 

colocam à disposição integrando-se a cultura da partilha, aumentando ainda mais a 

disponibilidade e geração de capital social na rede. 

 

Por fim, a presença dos pobres, pelos quais o projeto existe, doando livremente suas 

necessidades e também colocando à disposição a própria ajuda financeira quando já 

não precisam mais da mesma, retroalimentam o processo de troca-dádiva dentro do 

interior do projeto de Economia de Comunhão, aumentando a coesão da rede. 

 

No aspecto relacional, o projeto apresenta uma proposta de incremento nos 

relacionamentos humanos, objetivando a constituição de uma comunidade de 

pessoas, que interage com o meio ambiente e outras organizações, incluindo-se 

aqui fornecedores, compradores, comunidade local e governo. 

 

Faz parte da constituição social do homem estabelecer relações de abertura e 

reciprocidade com o outro, pois somente desta forma ele transcende sua 

individualidade e se realiza plenamente como ser relacional. Tendo como base 

esses pressupostos, foram propostas por Chiara Lubich em 2002, algumas metas de 

vida para aqueles que aderem ao projeto: trabalhadores, empresários e outros 

interessados, que são:  
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a) colocar no centro de todo o processo as aspirações da pessoa humana e os 

requisitos do bem comum;  

b) construir relacionamentos leais e respeitosos, animados por um sincero espírito 

de serviço e de colaboração com todos: trabalhadores, clientes, fornecedores, o 

poder público e até mesmo os concorrentes;  

c) manter uma linha de conduta baseada na ética;  

d) responsabilizar-se pela segurança no ambiente de trabalho e preservar a 

natureza, ainda que os custos sejam elevados;  

e) cooperar com outras realidades empresariais e sociais presentes na comunidade.  

f) cultivar e estimular relacionamentos baseados na amizade, respeito, confiança e 

estima recíproca.  

 

A pesquisa não se propôs a estudar a essência dos valores humanos tais como a 

gratuidade, amor-doação e as diversas naturezas dos relacionamentos existentes. 

Seria interessante realizar este estudo, vinculando esta temática à Dádiva e ao 

Capital Social, em empresas coligadas ao projeto de EdC.  

 

Não coube a este trabalho verificar o impacto das relações no desempenho 

produtivo e financeiro das empresas analisadas. Apesar de intuirmos que este 

impacto tenderá a ser positivo.  Porém, seria interessante a realização de pesquisas 

que abordassem este impacto, considerando que o Capital Social é formador de 

Redes Sociais, em empresas coligadas ao projeto de Economia de Comunhão. 

 

Seria muito interessante que este trabalho pudesse ser reproduzido em empresas 

que não façam parte do projeto de Economia de Comunhão, para detectar o 

potencial de tais empresas como futuras ―candidatas‖ a se coligarem ao projeto. 

 

Uma ampliação do espaço amostral, tanto de empresas coligadas como de não 

coligadas ao projeto de Economia de Comunhão,e portanto, uma última sugestão, 

em uma perspectiva mais ambiciosa que a deste trabalho. 
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Anexo 1 – Pessoas ajudadas por região e por setor (total de 3.800) 

 

 

 

Fonte: Relatório sobre as ajudas EdC, 2008 
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Anexo 2 – Dados sobre a Destinação das ajudas EdC de forma  detalhada por 
regiões em € (euros) – folha 1 

 

Fonte: Relatório sobre as ajudas EdC, 2008 
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Anexo 2 – Dados sobre a Destinação das ajudas EdC detalhada por regiões em € 
(euros) – folha 2 

 

Fonte: Relatório sobre as ajudas EdC, 2008  
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Anexo 3 – Entradas por região e por tipologia (€ $ 1.638.338,38) 

 

 

Fonte: Relatório sobre as ajudas EdC, 2008 
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Anexo 4 – Despesas por região e por tipologia (Total € $ 1.488.890,34) 

 

Fonte: Relatório sobre as ajudas EdC, 2008 
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Anexo 5 – Ajudas a necessitados por região e por setor de intervenção (€ $ 

1.090.904,88) 

 

Fonte: Relatório sobre as ajudas EdC, 2008 
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Anexo 6 – Legenda das regiões de acordo com divisão do Movimento dos Focolares 
no mundo 

Fonte: Relatório sobre as ajudas EdC, 2008 
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Anexo 6 – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE FORMAÇÃO DE REDES SOCIAIS 

APLICADO AOS FUNCIONÁRIOS DO PÓLO SPARTACO 

          Número: 

FUNCIONÁRIOS – EdC       Data: 

N O  QUESTIONÁRIO  

 

Finalidade: parte de um projeto de pesquisa que dará origem a dissertação de 

mestrado da PUC/SP. 

IMPORTANTE:  

a) a sua identidade será mantida em sigilo;   

b) os resultados serão disponibilizados assim que a pesquisa seja finalizada. 

1) Qual o seu NOME? 

2) Qual o nome da Empresa na qual você trabalha? 

       (   ) AVN              (   ) ECOAR         (   ) ESPRI                   (   ) KNE - ROTOGINE 

       (   ) PRODIET      (   ) UNIBEN        (    ) ESCOLA DE FORMAÇÃO  

3) Qual a sua idade?  ________________ anos 

4) Sexo: Feminino (   )     Masculino (   ) 

5) Qual a sua escolaridade? 

Ensino Fundamental:     (   )incompleto   (   )completo 

Ensino Médio:               (   )incompleto   (   )completo 

Graduação (faculdade):  (   )incompleta   (   )completa 

Pós-graduação:               (   )incompleta   (   )completa 

Outro curso, escrever qual:  

Sem escolaridade:           (   ) 

6) Qual a sua religião? 

(   ) católica     (   ) evangélica     (   ) muçulmana     (   ) espírita      (   ) judaica 

(   ) outra: Qual: _____________   (   ) participa do movimento dos focolares 

7) Você já morava na região do Pólo Spartaco?    

      (    ) Sim     (    ) Não   

 

8) Onde você trabalhava ANTES de iniciar nesta Empresa do Pólo?  

9) Quanto tempo você trabalhou nessa empresa?  ____________anos 
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10) Qual sua faixa de recebimento atual? 

(   ) De 1 a 3 salários mínimos              (   ) De 4 a 5 salários mínimos 

(   ) De 6 a 10 salários mínimos            (   ) De 11 a 15 salários mínimos           

(   ) De 16 a 20 salários mínimos          (   ) Acima de 21 salários mínimos        

 

11)  Em qual cidade você nasceu? 

Cidade:                                                          Estado :  

12) Segundo sua percepção quais são os PONTOS POSITIVOS da empresa na 

qual trabalha? 

 

13) Segundo sua percepção quais são os PONTOS NEGATIVOS da empresa na 

qual trabalha? 

 

14) Qual sua função na empresa? 

 

15) Há quanto tempo? 

 

16)  Quando você tem algum tipo de PROBLEMA para resolver na empresa, a 

quem você recorre?             

Nome desta pessoa:                                    

Qual é o cargo desta pessoa:                       

           Pessoa trabalha fora da empresa:  

 

17)  Por favor, agora mencione 5 PESSOAS com quem você tem MAIS contato 

no seu dia a dia na empresa e os MOTIVOS deste contato: 

(1) Nome da pessoa:  

Empresa do Pólo em que esta pessoa trabalha: 

 Motivo do contato com esta pessoa:   

Com que freqüência você tem contato com esta pessoa?  

(    ) Todos os dias    

(    ) Uma ou mais vezes por semana     

(    ) Uma ou mais vezes por mês  
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(2) Nome da pessoa:  

Empresa do Pólo em que esta pessoa trabalha:  

Motivo do contato com esta pessoa:  

Com que freqüência você tem contato com esta pessoa?  

(    ) Todos os dias    

(    ) Uma ou mais vezes por semana     

(    ) Uma ou mais vezes por mês 

 

(3) Nome da pessoa:  

Empresa do Pólo em que esta pessoa trabalha:  

Motivo do contato com esta pessoa:  

Com que freqüência você tem contato com esta pessoa?  

(    ) Todos os dias    

(    ) Uma ou mais vezes por semana     

(    ) Uma ou mais vezes por mês  

 

(4) Nome da pessoa:  

Empresa do Pólo em que esta pessoa trabalha:  

Motivo do contato com esta pessoa:  

Com que freqüência você tem contato com esta pessoa?  

(    ) Todos os dias    

(    ) Uma ou mais vezes por semana     

(    ) Uma ou mais vezes por mês  

(5) Nome da pessoa:  

Empresa do Pólo em que esta pessoa trabalha:  

Motivo do contato com esta pessoa:  

Com que freqüência você tem contato com esta pessoa?  

             (    ) Todos os dias    

             (    ) Uma ou mais vezes por semana     

             (    ) Uma ou mais vezes por mês  

18)  O que considera mais importante na proposta do Projeto da Economia de 

Comunhão? 

19) Nos últimos três anos, a empresa fez distribuição de lucros aos funcionários? 
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      (   ) Sim   (   ) Não         Porque?  

20) Nos últimos três anos, a empresa participou de algum projeto em conjunto 

com outra (as) empresa(s) presente(s) no Pólo Spartaco? 

      (   ) Sim   (   ) Não           Qual e para que?                            

21) Nos últimos três anos, você se associou a outros funcionários de outras 

empresas pertencentes ao Pólo Spartaco, para se ajudarem em caso de uma 

necessidade especifica dos próprios funcionarios?  (   ) Sim   (   ) Não 

            Se sim, para quais empresas e por quê? 

22) Nos últimos três anos, quando você teve um problema técnico comum para 

resolver (ligado por exemplo: ao funcionamento adequado das máquinas, ou 

mesmo para uma melhor utilização da matéria-prima usual), você procurou  

uma das empresas do Pólo Spartaco para obter alguma ajuda?  

23)  Você foi procurado para fornecer serviços para uma ou mais empresas do 

Pólo?  

             (   ) Sim   (   ) Não         Porque? 

 

      MUITO OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO ! 

 


