
INTRODUÇÃO ECONOMIA SOLIDÁRIA

A seção Economia Solidária do boletim Mercado de Trabalho: conjuntura e análise n. 54 traz 
aos leitores três textos inéditos que tratam da atuação das instâncias de representação política 
da economia solidária no Brasil, seja no âmbito governamental ou da sociedade civil.

O primeiro texto é de autoria de Roberto Marinho Alves da Silva e Valmor Schiochet, 
e tem como título: Economia solidária no Plano Brasil Sem Miséria: a construção de estratégias 
emancipatórias para a superação da pobreza extrema. Nele, é feito um balanço das atividades 
da Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes), órgão de representação da economia 
solidária no governo federal ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), após o 
primeiro ano do Plano Brasil sem Miséria (BSM). Os autores apresentam as ações de políticas 
públicas de economia solidária que se inserem na estratégia do BSM, seus investimentos, 
as regiões beneficiadas e o público prioritário, com vistas a fomentar novas formas de or-
ganização coletiva do trabalho para a superação da pobreza extrema. Além disso, apontam 
também os principais entraves e desafios para a consolidação dessas políticas, bem como as 
estratégias utilizadas para superá-los.

O segundo texto refere-se à atuação do principal coletivo de representação da socie-
dade civil, que é o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES). No texto V Plenária 
Nacional de Economia Solidária: trajetória e construção da economia solidária no Brasil, as 
autoras Fernanda Abreu Nagem e Sebastiana Almire de Jesus relatam a trajetória de cons-
trução do movimento de economia solidária na sociedade brasileira por meio da realização 
das Plenárias Nacionais de Economia Solidária. Esse tipo de evento é considerado o grande 
encontro entre empreendimentos solidários e organizações de apoio no intuito de construir 
as diretrizes e estratégias de atuação no sentido de fomentar as práticas de trabalho coletivo e 
conseguir do Estado o apoio necessário. Em dezembro de 2012 ocorreu a V Plenária, com a 
participação de cerca de seiscentas pessoas de todos os estados brasileiros, o que mostra que 
esse movimento continua forte e disposto a lutar por um país com mais oportunidades de 
inserção econômico-produtiva, que não apenas o assalariamento clássico ou a informalidade 
marginalizadora.

Por fim, o terceiro texto versa sobre a importância do Conselho Nacional de Economia 
Solidária (CNES), principal organismo institucional de participação social nas políticas 
de economia solidária e que reúne representantes governamentais e da sociedade civil para 
debater as diretrizes de atuação do governo federal. Com o título Participação social em po-
líticas públicas de economia solidária: o que nos dizem os conselheiros do Conselho Nacional de 
Economia Solidária?, Joana Luiza Oliveira Alencar e Sandro Pereira Silva analisaram algumas 
dimensões do CNES, como o perfil dos seus conselheiros, a participação dos segmentos 
que o compõem, a influência em instâncias decisórias, entre outras questões importantes, 
para entender a dinâmica e a efetividade do CNES. Destaca-se que as informações utiliza-
das são derivadas das próprias percepções dos conselheiros, que foram obtidas por meio de 
questionários.
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