
INTRODUÇÃO

Neste número 53 do boletim Mercado de Trabalho: conjuntura e análise, a seção Economia 
Solidária e Políticas Públicas apresenta três textos que se referem a dois eventos importantes 
neste ano de 2012. 

O primeiro foi a realização da 4a edição do Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM)1 Brasil, organizado bianualmente pelo governo federal, iniciativa que conta 
com a parceria do Ipea e cujo intuito é premiar experiências exitosas, oriundas tanto do poder 
público quanto da sociedade civil, que auxiliem o Brasil a alcançar as metas propostas pela 
Organização das Nações Unidas (ONU). Para essa edição do evento inscreveram-se mais de 
1.600 experiências, das quais, após várias etapas classificatórias, foram definidas vinte vence-
doras. Algumas delas podem ser classificadas como experiências de Economia Solidária, por 
estarem focadas no desenvolvimento do trabalho associativo e autogestionário, com vistas 
à geração de trabalho e renda e ao desenvolvimento local inclusivo e sustentável. Entre as 
iniciativas vencedoras, duas foram selecionadas para serem divulgadas em forma de Nota 
Técnica neste boletim, sendo uma proveniente da sociedade civil e outra, do poder público.

Pelo lado da sociedade civil, uma das premiadas foi a experiência da Associação dos 
Apicultores do Alto Turi (Turimel), no interior do Maranhão, com sede no município de 
Santa Luzia do Paruá, mas que também atua nos municípios vizinhos. O texto Identidade 
coletiva e organização produtiva dos apicultores do Alto Turi maranhense: o caso da Turimel, 
de Sandro Pereira Silva, mostra como os agricultores pobres de uma região de colonização 
recente e muito conflituosa, com terras de baixa aptidão agrícola, conseguiram, com base na 
organização associativa e na formação de parcerias, desenvolver uma atividade que até vinte 
anos atrás era praticamente desconhecida da maioria de seus “colonos”. A atividade apícola 
foi uma das principais responsáveis para uma redefinição da unidade familiar de produção 
na região, ao propiciar aos agricultores locais uma renda monetária média que, associada às 
demais atividades típicas da agricultura familiar, pôde garantir a reprodução social das famílias 
pobres do Alto Turi maranhense. Além disso, outros resultados indiretos também devem 
ser ressaltados, dentre os quais podem ser citados: a proteção à vegetação pré-amazônica 
nativa, fundamental para a apicultura e que sofria graves riscos com a expansão da pecuária 
na região; o fortalecimento do capital social, com a formação de várias associações ligadas à 
Turimel, no intuito de descentralizar o controle da atividade; e a maior valorização do papel 
das mulheres, inclusive assumindo importantes postos de direção nas associações. Porém, a 
Turimel e suas associadas também enfrentam dificuldades para se manter em atividade no 
mercado, o que vai demandar dos apicultores uma capacidade cada vez maior de organização 
e coesão social para garantir o bom resultado que seu trabalho já alcançou até o momento, 
e, por isso, foi um dos premiados. 

1. Mais informações sobre o Prêmio ODM e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio no sítio: http://www.odmbrasil.
gov.br/
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NOTA TÉCNICA

Pelo lado das iniciativas do poder público, o texto Prefeituras e Economia Solidária 
na erradicação da extrema pobreza urbana, de Luiz Eduardo Parreiras, relata a experiência 
premiada da Prefeitura Municipal de Rio Branco (PMRB), capital do estado do Acre, em 
atuar no sentido de apoiar grupos populares a se organizarem por meio de empreendi-
mentos associativos no município. As iniciativas em curso têm como base os princípios da 
Economia Solidária para enraizar um amplo programa municipal de inclusão produtiva de 
trabalhadores urbanos em situação de extrema pobreza. Para isso, a PMRB conta com uma 
articulação entre as várias secretarias sociais de sua estrutura administrativa, além de envolver 
a comunidade local e incentivar sua participação nas decisões, seja por meio de reuniões 
com o público envolvido ou por meio de parcerias com Organizações não Governamentais 
(ONGs) e entidades representativas. De acordo com o autor, as iniciativas da PMRB, tal 
como estão desenhadas e vêm sendo operacionalizadas, contêm elementos que permitem 
vê-las como o embrião de um programa amplo de inclusão produtiva urbana de pessoas em 
situação de extrema pobreza, que é um dos principais objetivos propostos pela gestão atual 
do governo federal brasileiro. 

O segundo evento a ser tratado neste boletim se refere à Lei do Cooperativismo de 
Trabalho (Lei no 12.690), sancionada pela presidenta da República no dia 19 de julho de 
2012. O texto de Clara Marinho Pereira e Sandro Pereira Silva, intitulado A Nova Lei de 
Cooperativas de Trabalho no Brasil: novidades, controvérsias e interrogações traz uma reflexão 
sobre o papel desse novo marco regulatório no ambiente institucional do cooperativismo 
brasileiro, que tem uma grande relevância para o campo da Economia Solidária. Segundo 
os autores, a nova lei visa, por um lado, reconhecer e regulamentar os grupos populares 
organizados em cooperativas de trabalho, conforme definido em seu corpo normativo; e, 
por outro, busca coibir a prática de fraudes por grupos econômicos que usam do artifício 
de formação de cooperativas de fachada (não autênticas) entre seus funcionários para burlar 
leis trabalhistas, acarretando precarização do trabalho e supressão dos direitos trabalhistas. 
A Lei no 12.690 foi aprovada no Congresso após oito anos de discussões, e ganha maior 
importância por ser sancionada justamente no ano escolhido pela ONU como Ano Inter-
nacional do Cooperativismo. No entanto, a lei surgiu já sob um cenário de contestações e 
controvérsias por parte dos principais atores sociais envolvidos no universo do cooperativismo 
no Brasil. Algumas organizações alegam que a lei, da forma como está desenhada, pode, 
inclusive, gerar efeitos contrários aos seus objetivos em termos de combate à precarização em 
alguns setores; outras alegam que alguns de seus artigos ferem o princípio fundamental do 
cooperativismo que é a sua autonomia organizativa. Enfim, dada a grande heterogeneidade 
que configura o cooperativismo brasileiro e o fato de a lei ainda se encontrar à espera de 
regulamentação, o texto surge em um período muito importante, pois apresenta elementos 
bem esclarecedores sobre este novo marco normativo e adianta uma série de discussões que 
certamente a lei irá suscitar.
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