
APRESENTAÇÃO

A seção Economia Solidária e Políticas Públicas deste número 55 do boletim Mercado de 
Trabalho: conjuntura e análise traz três novos textos que abordam importantes dimensões e 
características da organização da economia solidária no Brasil.

O primeiro texto deste número do boletim, escrito por Flávio Chedid Henriques e 
colaboradores, tem como título As empresas recuperadas por trabalhadores no Brasil: resultados 
de um levantamento nacional. Os autores apresentam um diagnóstico bem interessante 
das chamadas empresas recuperadas por trabalhadores (ERTs) no Brasil. Esse tipo de 
empreendimento, geralmente formalizado como cooperativa, constitui um dos pilares da 
economia solidária. Surge a partir de um processo social que pressupõe a existência de uma 
empresa capitalista anterior cuja falência ou inviabilidade econômica resultou na luta dos 
trabalhadores por autogeri-la. Os autores conseguiram identificar e entrevistar, em seu trabalho 
de campo, 67 ERTs, que totalizam 11.704 trabalhadores. Os setores mais comuns entre elas 
foram siderurgia, têxtil e alimentos. O questionário utilizado foi composto por doze eixos 
de investigação, sendo eles: i) dados gerais; ii) o processo de recuperação; iii) marco legal; 
iv) estrutura ocupacional e perfil dos trabalhadores; v) produção e tecnologia; vi) relações de 
trabalho, e educação; vii) perfil organizacional; viii) comercialização e crédito; ix) seguridade 
social e segurança do trabalho; x) relação com movimentos sociais e sindicatos; xi) relação 
com o Estado; e xii) avaliação geral. Essas dimensões de análise permitiram aos autores captar 
elementos importantes para a compreensão do fenômeno da autogestão, sobretudo quanto 
a sua abrangência e diversidade em nosso país, o que possibilitou caracterizá-lo enquanto 
um processo de construção permanente (ainda que incipiente) por parte dos trabalhadores 
que buscam viabilizar formas autônomas de organização socioprodutiva.

Em consonância com o tema geral, o segundo texto – Juventude, associativismo e economia 
solidária: “não é por centavos, é por direitos” –, de autoria de Maria Clara B. Fischer, Anny 
Pereira e Lia Tiriba, apresenta uma clara referência às recentes manifestações dos jovens em 
várias partes do país. O texto aborda a temática da juventude a partir da problematização 
de políticas públicas de trabalho sob a ótica do associativismo. Para as autoras, o universo 
habitado pelos jovens nas cidades contempla uma grande diversidade e complexidade de 
desejos, percepções, carências e expectativas, além de ser marcado também por discriminações 
e desigualdades de toda ordem. No entanto, são vários os exemplos, em todo o território 
nacional, de experiências associativas entre jovens que buscam construir outras realidades para 
eles próprios. Na opinião delas, são múltiplos os motivos pelos quais os jovens se associam, 
seja porque eles se identificam com um determinado estilo de vida e/ou compartilham das 
mesmas concepções de mundo e de sociedade, seja porque querem experimentar e exercitar as 
mesmas práticas, reivindicar os mesmos direitos e objetivar a realização de interesses comuns. 
É nesse sentido que as políticas de apoio a experiências de economia solidária, na medida 
em que valorizam e incentivam práticas associativas de gestão do trabalho, do território e de 
outras instâncias da vida social, são apontadas como essenciais para proporcionarem a esses 
jovens um novo horizonte de inserção no mundo do trabalho. Assim, para as autoras, os 
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jovens devem ser considerados como sujeitos de direitos, entre os quais o direito ao trabalho 
associado.

Por fim, o terceiro texto – Dispersão regional de empreendimentos coletivos da agricul-
tura familiar a partir de registros administrativos do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF) –, escrito por Ernesto Pereira Galindo e Sandro Pereira 
Silva, aborda a dimensão rural da economia solidária a partir dos registros administrativos 
do PRONAF, considerado uma das principais políticas públicas de desenvolvimento rural 
e apoio à agricultura familiar no Brasil. Com base no banco de dados da Declaração de 
Aptidão do Produtor (DAP) ao PRONAF, para pessoa jurídica, os autores puderam fazer 
um diagnóstico inicial da dispersão territorial e de algumas características organizativas e 
socioeconômicas de empreendimentos coletivos (associações e cooperativas) compostos por 
agricultores familiares, que são as formas mais comuns de expressão da economia solidária no 
meio rural brasileiro. Entendem os autores que a compreensão das desigualdades regionais, em 
termos de incidência de instrumentos para o acesso a políticas públicas de desenvolvimento 
rural no país, é de grande importância, uma vez que algumas linhas de programas federais 
exigem a organização em pessoa jurídica para que seus beneficiários tenham acesso. Além 
disso, o texto contribui também ao apresentar uma base de dados ainda pouco explorada por 
pesquisadores, que é a DAP Pessoa Jurídica (DAPPJ), cujas informações podem subsidiar 
a elaboração de diversas pesquisas sobre a organização coletiva de agricultores familiares e 
seu acesso a políticas públicas.
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