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Contraponto é um espaço de Comercialização Solidária (ECOS) situado
no Campus Central da UFRGS, isso significa que todos os produtos
dentro dele não são feitos por empresas convencionais e sim por
cooperativas e associações  de economia solidária. Nestas todos os
sócios são donos dos empreendimentos, não há patrões, então todos são
iguais e todos e tem o mesmo poder de decisão e participação.  Nosso
nome oficial é ''CONTRAPONTO: Entreposto de Cultura, Saúde e Saber''
por propor uma forma de comercialização diferente da tradicional em que
privilegiamos a cima de tudo a harmonia entre mercado, sociedade e
natureza. O espaço é uma bio-construção projetada por arquitetos da
UFRGS, localizado ao lado da Faculdade de Educação (FACED), ou seja,
toda a madeira utilizada na construção é certificada e/ou reciclada. Outro
aspecto a salientar é o telhado da loja que é coberto por plantas, ele é
assim pois isso ajuda na retenção de água, evita goteiras e ajuda a
conservar a temperatura ambiente de forma muito mais eficiente.
Atualmente oferecemos diversos produtos entre eles: artesanato,
brinquedos, roupas, lanches, café e outros alimentos, confira nosso
cardápio. Nosso maior objetivo é inserir a Economia Solidária na
Universidade e na sociedade A economia solidária (ES) envolve um
conjunto de atividades em áreas como produção, prestação de serviços,
comercialização e consumo, organizados por empreendimentos coletivos,
solidários e autogestionários que podem tomar a forma de cooperativas,
associações e/ou microempresas e cujo objetivo é a geração de trabalho,
renda e desenvolvimento de novas relações de produção e de novas
relações sociais.  A partir das práticas e iniciativas surgidas no contexto
do sec. XXI surgem outras formas de trocas materiais e simbólicas nas
quais a ES se inclui, tais como: as moedas sociais, clubes de trocas,
bancos comunitários, comércio justo, consumo consciente, crédito
solidário e, principalmente as redes de produção, beneficiamento e
comercialização envolvidas com o debate da democracia e da ecologia.
O surgimento ou ressurgimento da economia solidária ocorre no bojo das
crises que impactaram o sistema econômico contemporâneo, sobretudo
das crises das décadas de 90 e do início do século XXI nos países
industrializados. Nos países de economia periférica, por outro lado, o
contexto de crise no seu sentido moderno de ''crise estrutural'' está
diretamente relacionada à crise do emprego que evolui para uma situação
de desemprego estrutural.  Pensando esta situação a UFRGS cria o
Núcleo de Economia Alternativa - NEA e a Incubadora Tecnológica de



Cooperativas Populares - ITCP. O NEA é um espaço que visa a
indissociabilidade acadêmica, através da Extensão, do Ensino e da
P e s q u i s a ,  o r i e n t a d o  p a r a  o  a t e n d i m e n t o  d a s  d e m a n d a s
populares/camponesas do mundo do trabalho. O princípio básico do NEA
é o respeito pelos saberes populares e o nosso papel é buscar o diálogo
entre os conhecimentos formatados pela Universidade e aqueles
produzidos pelos trabalhadores. Além do trabalho de Extensão o NEA
realiza pesquisas e oferece junto à COMGRAD da Faculdade de Ciências
Econômicas uma disciplina que trata do tema da economia solidária.  A
ITCP assessora,  acompanha e cont r ibu i  para a  formação de
empreendimentos de economia solidária (EES). Apóia e auxilia os
empreendimentos os processos de produção, comercialização e consumo
baseada nos princípios da economia solidária. Este trabalho gera novas
formas de gestão (autogestão) e relações humanas para a cooperação.
Ao mesmo tempo desafia a universidade a pensar, através da pesquisa e
da extensão, formas de permitir a viabilidade econômica e social desta
economia alternativa. Compreende também que políticas públicas de
estado podem auxiliar de forma definitiva o desenvolvimento da economia
solidária.    Serviços: Assessoria para formação de grupos, viabilidade
financeira, planejamento estratégico, formalização do empreendimento,
formação de preços, produção, beneficiamento e comercialização.
Acompanhamento técnico nas áreas da Economia, Administração,
Direito, Comunicação, Nutrição, Engenharia de Produção, Design,
agroecologia e desenvolvimento rural.   Tipo de Espaço: A incubação é
feita nos empreendimentos. A ITCP não dispõe de espaço para
incubação dentro da UFRGS. Integrantes: Professores, alunos e técnicos.


