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INTRODUÇÃO
Sandro Pereira Silva1 

Este livro tem como objetivo aglutinar um conjunto de estudos desenvolvidos 
e divulgados pelo Ipea, seja por pesquisadores próprios da instituição, seja por 
outros pesquisadores em parceria ou a convite, que abordam o paradigma da 
economia solidária em seus múltiplos aspectos. Cada capítulo aqui apresentado se 
refere a versões revisadas de textos publicados anteriormente, sob distintos canais  
(texto para discussão, relatório de pesquisa e nota técnica) ao longo dos últimos 
anos, ressaltando o papel desempenhado pelo instituto como órgão de produção 
e divulgação de conhecimentos sobre o tema no país.

O conceito de economia solidária foi construído ao longo do século XX na 
Europa, como definidor de campo de práticas que engloba atividades econômicas, 
a exemplo daquelas desenvolvidas por cooperativas de trabalhadores nos mais 
diversos setores produtivos, e não econômicas, como o trabalho voluntário em 
associações de diferentes finalidades. França Filho e Laville (2006) classificaram tais 
atividades como serviços de proximidade (creches associativas, lugares de expressão  
e atividades artísticas, iniciativas de ajuda a domicílio, de esporte ou de proteção do 
meio ambiente etc.), em que o laço social é valorizado por meio da reciprocidade.

No contexto latino-americano, a expressão começou a ser apropriada a partir 
dos anos 1990, mais próxima de uma noção de “economia popular”, fortemente 
marcada pela informalidade das práticas coletivas populares. Esse surgimento pode 
ser explicado fundamentalmente a partir de dois fatores: de um lado, a conjuntura 
econômica de elevação do desemprego e da precarização do trabalho; de outro, 
uma mudança nas estratégias de organizações sindicais e movimentos sociais, que 
passaram a reconhecer e valorizar iniciativas de geração de renda sob o formato 
associativo (Pateo, 2013).

O caráter econômico presente nessas experiências requer que se conside-
rem como empreendimentos de economia solidária (EES) aqueles geradores de 
trabalho e renda, tanto de maneira direta, como as cooperativas de produção e 
comercialização, quanto indireta, como as cooperativas de consumo e crédito. Por 
sua vez, a solidariedade que caracteriza essas experiências remete-se à cooperação 
na atividade produtiva, à disponibilização para uso em comum dos meios de pro-
dução e à autogestão exercida na condução dos empreendimentos (Gaiger, 2011).  
Dessa forma, não estariam incluídas as associações sem fins lucrativos ou filantrópicas 

1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea e organizador desta 
publicação. E-mail: <sandro.pereira@ipea.gov.br>.
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que não produzem renda para seus sócios, típicas do chamado terceiro setor, e que 
também estão contidas na noção de economia social europeia. Há, ainda, algumas 
entidades prestadoras de serviços de apoio ou assessoramento aos empreendimentos 
solidários que também são reconhecidas como componentes da economia solidá-
ria, por atuarem como difusores do cooperativismo e do associativismo enquanto 
prática de organização do trabalho.

Segundo França Filho e Laville (2006), a organização econômica e a mobi-
lização dos recursos em uma ótica solidária e cooperativa permitem abordagens 
distintas em suas análises, uma vez que os empreendimentos possuem como 
finalidade não somente a manutenção imediata de seus agentes, chamada de 
reprodução simples da vida, mas principalmente ultrapassar essa fase em direção a 
uma reprodução ampliada, inserida em contextos diferenciados de sociabilidade. 
Dois aspectos atuam conjuntamente nessa busca: i) a questão da participação ou 
do engajamento das pessoas nos projetos de interesse coletivo; e ii) o modo de 
organização do trabalho, que se encontra essencialmente baseado na solidariedade 
e na mobilização coletiva de recursos endógenos.

Entre os principais desafios para se consolidar tais projetos, está presente a 
busca pelo reconhecimento público sobre a especificidade desse campo de práti-
cas sociais, que se acompanha da necessidade de construção de um novo quadro 
geral normativo para o trabalho associado. O grande salto nesse rumo foi dado 
em 2003, quando foi criada, no primeiro ano do governo do então presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, a Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes).  
Desde então, uma série de programas e ações de política pública surgiu e se disse-
minou em todo o território nacional. Paralelamente, o movimento social em torno 
da temática também ganhou novas dimensões, além do fato de a economia solidária 
se consolidar também como um objeto de pesquisa cada vez mais recorrente nas 
ciências sociais em geral.

Contudo, a economia solidária não esteve alheia às transformações mais 
profundas nos campos econômico, social e político pelas quais o país passou nessas 
últimas duas décadas. Por isso, sua apropriação e valorização no interior da socie-
dade brasileira oscilaram ao longo desses anos, chegando ao ponto de enfrentar, 
como bem demonstra o capítulo final deste livro, uma crise de paradigma, quando 
o tema passa a defrontar-se com cenário de incertezas fortes sobre sua prevalência 
nos debates sociais e políticos.

Este livro traz então uma contribuição fundamental para entender todo esse 
processo, abordando as mais diversas dimensões pelas quais o conceito de economia 
solidária foi adotado e operacionalizado. Trata-se da compilação de uma série de 
estudos e textos publicados pelo Ipea, revisados e atualizados especialmente para esta 
publicação, que mostram a importância do instituto no acompanhamento do tema 
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tanto na agenda governamental quanto no cotidiano social em geral. Os capítulos 
envolvem não somente pesquisadores do próprio Ipea, mas também pesquisadores 
de várias outras instituições, demonstrando assim o caráter diversificado sobre os 
pontos de vista institucionais a respeito dos problemas e das questões levantadas 
para análise.

O capítulo 1, intitulado O campo de pesquisa em economia solidária no Brasil: 
histórico, abordagens metodológicas e dimensões analíticas, parte da emergência do 
paradigma da economia solidária no Brasil no fim do século XX, como uma proposta 
de organização autogestionária do trabalho e da produção, e de sua consolidação 
enquanto novo campo de pesquisa em diversas áreas do conhecimento científico, 
não se restringindo às ciências sociais. O objetivo principal do autor foi identificar 
e caracterizar a publicação científica em periódicos indexados, envolvendo o campo 
da economia solidária em suas várias dimensões. Tratou-se, então, de enfatizar as 
abordagens metodológicas utilizadas pelos autores, as áreas de conhecimento em que 
se inserem e os principais objetos de análise observados. Com isso, o texto auxilia 
na compreensão de um quadro geral sobre o perfil da produção nesse campo de 
pesquisa, além de instigar novos questionamentos para pesquisas futuras, dada a 
complexidade de pontos problematizados academicamente relacionados ao tema.

O capítulo 2, chamado de Dimensões socioestruturais dos empreendimentos de 
economia solidária no Brasil, apresenta os principais resultados do mapeamento 
realizado pela Senaes com empreendimentos em todo o Brasil. O objetivo desse 
mapeamento, realizado entre 2009 e 2013, foi atualizar o Sistema de Informações 
em Economia Solidária (Sies), uma vez que o anterior havia sido realizado entre 
2005 e 2007. Foram mapeados ao todo 19.708 empreendimentos, distribuídos 
entre 2.713 municípios. As análises desses dados foram organizadas a partir de três 
dimensões socioestruturais: dimensão organizativa, dimensão econômica e dimensão 
política. Com isso, o texto expõe alguns resultados agregados possibilitados pelo 
mapeamento, incluindo-se informações, entre muitas outras, sobre: distribuição 
regional dos empreendimentos; área de atuação (urbana ou rural); data de fundação; 
atividades exercidas; questões econômicas e financeiras; e formas de participação 
social e autogestão. Por fim, ressalta-se também a importância desse banco de dados 
sobre a atividade dos empreendimentos, com o objetivo de subsidiar novas ações 
e políticas de apoio à economia solidária no Brasil.

O capítulo 3, Aspectos sociolaborais dos trabalhadores aderentes a empreendimentos 
de economia solidária no Brasil, analisa outra etapa da pesquisa do Sies, executada por 
meio de questionário realizado com um grupo que faz referência a uma amostra de 
2.895 sócios e sócias dos empreendimentos de economia solidária, mapeados entre 
junho e setembro de 2013. As informações levantadas são de grande relevância para a 
compreensão das condições sociolaborais dos sócios de EES no Brasil, complementando 
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os dados levantados sobre as condições socioestruturais dos empreendimentos. Entre 
os resultados apresentados, os autores indicaram a existência de distintos modos de 
desempenhar as relações associativas propostas no âmbito da economia solidária – isto 
é, diversidade organizacional que possibilita, por sua vez, utilização da força de trabalho 
de forma mais conectada com as demais necessidades da vida social dos seus integrantes, 
dadas as condições conjunturais vividas entre os grupos pesquisados.

O capítulo 4, Finanças solidárias no Brasil: caracterização, tipos organizacionais 
e suas dimensões estruturais, traz um recorte analítico dos dados do Sies a partir das 
informações de empreendimentos de finanças solidárias, cujos tipos mais comuns 
são: banco comunitário, cooperativa de crédito e fundo rotativo. São iniciativas 
populares criadas para viabilizar a disponibilidade de canais de crédito produtivo 
mais simplificados, favorecendo-se assim a manutenção de atividades coletivas 
de geração de renda com dificuldade de acesso a linhas tradicionais de crédito no 
mercado financeiro. Os indicadores analisados pelo autor demonstram que tais 
empreendimentos se encontram em diferentes estágios de institucionalização, o 
que explica em grande parte a variação em suas características estruturais.

O capítulo 5, Reciclagem e economia solidária: análise das dimensões estruturais 
dos empreendimentos coletivos de catadores no Brasil, teve como objetivo analisar as 
características estruturais dos empreendimentos coletivos de um grupo específico 
de trabalhadores: os catadores de materiais recicláveis. Para isso, o autor partiu dos 
dados do Sies e de duas pesquisas nacionais que fornecem um panorama geral desses 
empreendimentos, com o objetivo de abordar questões sobre sua organização admi-
nistrativa e sua eficiência econômica. Os resultados apresentados demonstram que 
os empreendimentos são marcados por grande heterogeneidade estrutural, em um 
conjunto de fatores que impacta diretamente o nível de eficiência e produtividade 
do trabalho, o rendimento médio, as condições de trabalho e, consequentemente, 
a satisfação dos catadores em fazer parte de empreendimento coletivo.

O capítulo 6 tem como título Entidades de apoio e fomento à economia  
solidária no Brasil: uma análise exploratória. Neste estudo, o autor discute os 
dados de outro suplemento da pesquisa do Sies, que é o questionário aplicado a 
um conjunto de entidades de apoio e fomento (EAFs) à economia solidária, no 
intuito de analisar sua dinâmica organizacional. As EAFs constituem um grupo 
de extrema importância em apoio e fomento da economia solidária em todo o 
território nacional, abrangendo toda uma diversidade de organizações que atuam 
sobre distintas orientações políticas e metodológicas. Tal diversidade implica, por 
sua vez, um leque amplo de serviços de assessoria e estratégias de atuação diferen-
ciadas no território.

No capítulo 7, As empresas recuperadas por trabalhadores no Brasil: resultados 
de um levantamento nacional, os autores apresentam um diagnóstico das chamadas  
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empresas recuperadas por trabalhadores (ERTs) no país. Esse tipo de empreendimen-
to, geralmente formalizado como cooperativa, constitui um dos pilares da economia 
solidária desde sua gênese nos anos 1990. Surge a partir de processo social que 
pressupõe a existência de empresa capitalista anterior cuja falência ou inviabilidade 
econômica resulta na luta dos trabalhadores por autogeri-la. O material analítico 
consta de entrevistas realizadas com 67 ERTs, que totalizam 11.704 trabalhadores. 
Os setores mais comuns identificados entre estas foram os de siderurgia, têxtil e de 
alimentos. O questionário utilizado foi composto por doze eixos de investigação, 
sendo estes: 

• dados gerais; 

• processo de recuperação;

• marco legal; 

• estrutura ocupacional e perfil dos trabalhadores; 

• produção e tecnologia;

• relações de trabalho e educação; 

• perfil organizacional; 

• comercialização e crédito; 

• seguridade social e segurança do trabalho; 

• relação com movimentos sociais e sindicatos; 

• relação com o Estado; e

• avaliação geral.

Essas dimensões de análise permitiram aos autores captar elementos importantes 
para a compreensão do fenômeno da autogestão, o que possibilitou caracterizá-lo 
enquanto processo de construção permanente – ainda que incipiente – por parte dos 
trabalhadores que buscam viabilizar formas autônomas de organização socioprodutiva.

No capítulo 8, Tecnologias sociais e economia solidária: projetos certificados pela 
Fundação Banco do Brasil, as autoras analisam a relação entre essas duas categorias 
(tecnologias sociais e economia solidária), a partir de informações sobre projetos 
apoiados pela Fundação Banco do Brasil (FBB) entre 2001 e 2017, nas diferentes 
regiões do país. As experiências identificadas foram categorizadas e analisadas se-
gundo sua relação direta com empreendimentos econômicos solidários. Para isso, 
foram identificados seus temas principais e subtemas – ou temas secundários –, 
para então caracterizá-las com base nas seguintes categorias operacionais: alimen-
tação; educação; energia; habitação; meio ambiente; recursos hídricos; renda; e 
saúde. A partir dessas categorias, são desenvolvidas análises em distintas dimensões,  
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tais como: a natureza institucional das organizações responsáveis pelas tecnologias 
sociais; a categorização dos projetos apoiados; a formação de parcerias; o local 
de implementação; o público atendido; as metodologias empregadas; e alguns 
impactos econômicos identificados. A avaliação que as autoras desenvolvem ao 
longo do texto permite apontar questões relevantes – pontos fracos e fortes – para 
o aprimoramento das ações. 

O capítulo 9, Outra inovação é possível: a relevância do Proninc e a consolidação 
das Ites como espaço de desenvolvimento tecnológico, traz o trabalho de uma equipe 
de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que deba-
tem os dados da avaliação de uma ação do governo federal na área de economia 
solidária, que busca apoiar iniciativas de apoio e fomento a grupos coletivos de 
trabalhadores. Trata-se do Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas 
Populares (Proninc). A pesquisa abrangeu 54 incubadoras em todo o país e, 
também, 171 empreendimentos por estas apoiados, ao longo de 2016 a 2017. 
Os resultados apresentados surgem como elementos fundamentais para avaliar e 
propor novos ajustes na política em questão, bem como ressaltar o potencial das 
instituições de ensino superior, por meio da prática da extensão universitária, em 
promover projetos de tecnologia social e inovação no âmbito dos empreendimentos 
de economia solidária.

No capítulo 10, A trajetória sócio-organizativa do movimento social de 
economia solidária no Brasil, o objetivo foi analisar como se deu o processo de 
formação de uma identidade nacional do movimento de economia solidária 
em defesa do trabalho associado e de relações econômicas não restritas à es-
fera mercantil. Nesse sentido, o texto discute sobre algumas particularidades 
contextuais identificadas nesse movimento, tais como: sua multiplicidade de 
sujeitos, suas estratégias organizacionais e suas interações políticas. De acordo 
com o autor, trata-se de movimento social plural, composto por identidades 
distintas, conectadas em torno de princípios comuns de organização econômica 
e reprodução social. Esse movimento desenvolveu ao longo de sua trajetória um 
repertório com rotinas diversificadas de ação coletiva, além de um padrão de 
interação com o poder público bem ativo, aproveitando-se de oportunidades 
políticas contextuais importantes, sobretudo com relação a governos permeáveis 
a essas ideias em suas agendas.

O capítulo 11, Mobilização social e deliberação participativa na formação da 
agenda governamental: uma análise processual das Conferências Nacionais de Eco-
nomia Solidária, trouxe como análise a relação entre mobilização social de atores 
públicos e privados e agenda de instituições participativas oficiais no campo da 
economia solidária. Mais especificamente, os autores analisaram, por meio de 
observação participativa e análise documental, como essa relação se deu ao longo 
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do processo de interface socioestatal promovido pelas conferências nacionais; 
em especial, a III Conferência Nacional de Economia Solidária (Conaes), que 
ocorreu em 2014 e desencadeou a elaboração do Plano Nacional de Economia 
Solidária (PNES). O ponto de partida para a construção desse plano, segundo 
os autores, foi a sistematização do acúmulo propiciado pelas duas conferências 
anteriores e, também, a própria experiência de políticas públicas de economia 
solidária desenvolvida pelo governo federal até então. Ao fim, pode-se dizer 
que o processo conferencial foi apropriado para a parcela da sociedade civil 
envolvida em sua temática, como um elo entre seus repertórios tradicionais de 
mobilização e a abertura de um canal oficial de contato com uma representação 
do poder público.

O capítulo 12, Representação socioestatal e deliberação participativa em  
políticas públicas: o Conselho Nacional de Economia Solidária na percepção de seus  
conselheiros, versa sobre a importância deste conselho – CNES –, principal or-
ganismo 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. Os autores 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 impor-
tantes, para entender sua dinâmica operacional e sua efetividade. Destaca-se que 
as informações utilizadas são derivadas das próprias percepções dos conselheiros, 
que foram obtidas por meio de questionários.

O capítulo 13, O comércio justo e solidário na política pública federal: histórico 
e perspectivas, almejou traçar um histórico do desenvolvimento da política de co-
mércio justo e solidário no governo federal brasileiro desde 2003, data da criação 
da Senaes. Uma das motivações apontadas para a pesquisa foi a participação de 
um dos seus autores na Comissão Nacional de Cadastro, Informações e Comércio 
Justo e Solidário, instituída em 2014. Os autores partiram de documentos oficiais 
produzidos diretamente pela Senaes ou por organizações da sociedade civil ligadas 
ao tema no país, com o objetivo de demonstrar o processo de institucionalização –  
ou a tentativa de institucionalização – da temática enquanto política pública 
inovadora. A proposta foi compartilhar essa reflexão e trazer algumas provocações 
para a discussão, tanto nos meios de pesquisa quanto com os atores interessados 
na política de comércio justo e solidário no Brasil.

O capítulo 14, Políticas de fomento à economia solidária no estado de São  
Paulo no período recente (2011-2016): simulação de possíveis paybacks para o in-
vestimento público e considerações para a expansão do fluxo de benefícios associados, 
apresenta um relato descritivo das ações de economia solidária desempenhadas 
no estado de São Paulo no período 2011-2016, cuja execução ficou a cargo da  
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Superintendência Regional do então Ministério do Trabalho (MTb). A importância 
dessa análise reside no fato de o estado representar mais de 30% do orçamento total, 
e isso inclui gastos diretos e transferências, despendidos em políticas de fomento 
à economia solidária no mesmo período. As informações tratam sobre o perfil do 
gasto associado com essas políticas, bem como o volume de beneficiários diretos 
e indiretos nas modalidades de beneficiamento previstas. Além disso, simulam-se 
possíveis prazos de retorno do orçamento de investimento alocado nessas ações. 
Por fim, a autora estabelece algumas estratégias para a ampliação do retorno dos 
investimentos realizados, com o objetivo de potencializar sua capacidade de geração 
de resultados no tocante a públicos específicos.

O capítulo 15, Desafios para a implementação e o acompanhamento das políticas 
de economia solidária realizadas via transferências voluntárias da União, apresenta e 
analisa os dados da pesquisa diagnóstica ocorrida no primeiro trimestre de 2017 
com prefeituras conveniadas à época com o MTb, por intermédio da Senaes, 
no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria (PBSM). A pesquisa foi conduzida 
pela equipe da Seção de Economia Solidária da Superintendência Regional do 
Trabalho no Estado de São Paulo (SRT-SP). Seus resultados ilustram os desafios 
para a execução e a implementação de políticas públicas em parcerias com entes 
públicos governamentais, na esfera municipal e, por extensão, no acompanha-
mento desses convênios.

Finalmente, A Política Nacional de Economia Solidária no ciclo de  
planejamento orçamentário (2004-2019): da inserção na agenda à crise de paradigma 
é o título do capítulo 16. Este teve como objetivo analisar a dinâmica do ciclo 
orçamentário (processo de planejamento e execução) da política de economia 
solidária no governo federal. Para isso, o autor partiu de uma análise no plano 
mais geral sobre o desenho estratégico de implementação e a evolução operacional 
dos programas inseridos nessa temática, tendo como foco principal o potencial de 
execução orçamentária da respectiva unidade administrativa. A cobertura temporal 
das análises abrange toda a recente experiência da economia solidária na agenda 
do governo federal, a partir dos diferentes planos plurianuais (PPAs) realizados 
ao longo desse período: 2004-2007, 2008-2011, 2012-2015 e 2016-2019.  
Os resultados obtidos no tocante à dinâmica de execução orçamentária da política 
de economia solidária ao longo do período analisado foram divididos em três mo-
mentos críticos: i) inserção e consolidação; ii) expansão contraditória; e iii) crise 
de paradigma. A problematização desses três momentos distintos demonstra que 
os programas passaram por problemas não apenas no plano técnico-orçamentário, 
mas também no político, que influenciaram na capacidade de execução de ações 
e atividades previstas, além de o ciclo se encerrar com graves incertezas quanto à  
continuidade desses programas na agenda governamental.
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