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RESUMO 
 
 

As cidades de Bananal, Arapeí, São José do Barreiro, Areias e Silveiras formam a Microrregião 
de Bananal. Essas cidades foram as mais ricas do Vale do Paraíba durante o ciclo do café. No 
entanto, atualmente apresenta grave problema quanto à estagnação econômica e social, uma 
vez que não existe interesse de grandes corporações em investir nessa região. Essas cidades 
possui um patrimônio natural, cultural e histórico riquíssimo e muito pouco explorado. A 
atividade agrícola é o meio principal de subsistência da população dessa região, mas nota-se o 
surgimento de pessoas trabalhando com ecoturismo e artesanato, muitos deles informalmente. 
Neste sentido, o Projeto de Extensão Universitário Assessoria Técnica para o Desenvolvimento 
de Empreendimentos Econômicos Solidários na Microrregião de Bananal, da Universidade de 
Taubaté, propõe como alternativa para o desenvolvimento dessa região a formação de 
empreendimentos econômicos solidários e a formalização de empreendimentos existentes. 
Esse trabalho, realizado através de pesquisa de campo proporcionada pelo projeto de 
extensão mencionado e acompanhado por uma revisão bibliográfica, tem o objetivo de 
identificar os benefícios e os desafios trazidos pela formalização dos empreendimentos na 
região. Os Empreendimentos Econômicos Solidários podem se formar através de cooperativas 
ou associações, pois são formados por um grupo de pessoas que através de uma gestão 
coletiva e democrática produzem e comercializam seus produtos e serviços. A formalização 
desses empreendimentos através de cooperativas garantem diversos benefícios como: 
melhores taxas de crédito, valorização do produto ou serviço, respaldo pela Previdência Social 
através da licença médica, licença maternidade e aposentadoria, aumento da autoestima do 
empreendedor, troca de experiência entre os cooperados favorecendo o aperfeiçoamento da 
atividade econômica empreendida, etc. Além disso, a formalização dos empreendimentos 
possibilita o aumento da arrecadação de recursos para a administração pública que deverá ser 
revertida própria população. Dessa forma, a formalização traz muitos benéficos que podem 
contribuir para um maior desenvolvimento social e econômico das cidades da região. No 
entanto, devido à pobreza da população dessa região, muitas pessoas recebem auxilio do 
governo, como por exemplo, a bolsa família e preferem não se formalizar, pois temem perder o 
auxílio. Essa realidade dificulta a formação de novos empreendimentos e a geração de novos 
empregos. Conclui-se que os benefícios da formalização fortalecem os empreendimentos, gera 
novos empregos e aumento da renda, e melhora a qualidade de vida da população, 
contribuindo para o desenvolvimento da região. No entanto, há o desafio da conscientização da 
população de que a formalização e formação de novos empreendimentos é uma alternativa 
para o desenvolvimento da região. O empreendimento quando bem planejado e orientado gera 
maior rendimento e crescimento pessoal e profissional que o auxílio recebido pelo governo. 
Nesse sentido, o Contador é o profissional que pode auxiliar e orientar os empreendedores 
para que seu empreendimento tenha sucesso e o retorno esperado. Esse trabalho sugere o 
estudo do Perfil dos Contadores da Microrregião de Bananal. 


