
INTRODUÇÃO

A seção Economia Solidária e Políticas Públicas, do Boletim Mercado de Trabalho: conjuntura 
e análise, segue com a publicação de estudos da comunidade em geral, recebidos por meio 
de chamada pública de artigos, realizada no início de 2012.

Para este número, três textos foram selecionados. Eles tratam, de maneira geral, de 
diversos aspectos que dizem respeito à inserção de empreendimentos solidários em cadeias 
produtivas, bem como sobre os desafios que esses empreendimentos se defrontam na busca 
de geração de trabalho e renda aos seus associados.

Abrindo a seção, o artigo de Daniel Francisco Nagao Menezes, denominado A Economia 
Solidária na Lei de Resíduos Sólidos, traz à luz uma relevante discussão acerca do incentivo legal 
à criação de cooperativas populares, dado pela Lei no 12.305/2010 (Lei dos Resíduos Sólidos). 
Essa lei define obrigações tanto para o poder público como para os grandes geradores privados 
a destinarem seus resíduos sólidos para cooperativas locais. De acordo com o autor, a imple-
mentação dessa lei traz alterações importantes, já que confere aos municípios competência para 
criar suas políticas locais de manejo dos resíduos sólidos, inclusive com o apoio a cooperativas 
e associações de catadores no intuito de gerar trabalho e renda às famílias envolvidas.

O segundo texto, de Katia T. P. da Silva e Rodrigo Ramiro, versa sobre A Experiência 
de Incubação de Cooperativas Populares na Cadeia Produtiva do Turismo no Nordeste Brasileiro. 
Os autores relatam sobre sua experiência de fomento a grupos econômicos, com base nos 
princípios da economia solidária, em um projeto da Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (ITCP/Coppe/UFRJ), em parceria com o Ministério 
do Turismo (MTur) e com a Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes) do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE). O público-alvo da ação relatada constitui-se de trabalhadores 
das atividades vinculadas com a cadeia produtiva do turismo, podendo ser ou não organizadas 
sob a forma de empreendimentos associativos. Por fim, esse trabalho traz reflexões interessantes 
quanto às possibilidades de apoio e fomento a empreendimentos coletivos.

O terceiro e último texto é de Clara Marinho Pereira, intitulado Economia Solidária: uma 
investigação empírica. Nesse artigo, a autora se utiliza da base de dados do Sistema Nacional 
de Informações em Economia Solidária (Sies), com informações coletadas de empreendimen-
tos solidários de todo o Brasil, para verificar “até que ponto os processos coletivos dos EES 
[Empreendimentos Econômicos Solidários] determinam o seu êxito econômico e respectivo 
engajamento na luta contra problemáticas públicas”. Para responder a essa questão, a autora 
analisa informações quanto ao excedente mensal dos empreendimentos, características da 
ocupação e dos rendimentos dos associados, e realiza uma análise estatística para detectar 
o impacto de diferentes categorias de variáveis (regionais, sociais, organizacionais, políticas 
etc.) na determinação dos rendimentos geradores de excedente nos empreendimentos. Com 
isso, chega-se a resultados importantes que assinalam diferentes fatores, caracterizando as 
múltiplas desigualdades entre os empreendimentos solidários no Brasil, seja em termos de 
localização, participação social, forma de organização, entre outras.
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