
INTRODUÇÃO

Este número 62 do boletim Mercado de Trabalho: conjuntura e análise traz, na seção 
Economia Solidária e Políticas Públicas, quatro textos que abordam diferentes temáticas 
relacionadas ao universo da economia solidária no Brasil.

O primeiro texto, cujo título é Os catadores no Brasil: características demográficas e 
socioeconômicas dos coletores de material reciclável, classificadores de resíduos e varredores a 
partir do Censo Demográfico de 2010, é de autoria de Ricardo de Sampaio Dagnino e Igor 
Cavallini Johansen. Nele os pesquisadores realizaram uma atualização de uma publicação 
anterior com relação a informações sobre a população de catadores de material reciclável 
no Brasil. Após contato com um pesquisador da área no Ipea, eles identificaram uma sub-
representação dos catadores em seus cálculos anteriormente realizados, por não incluir 
em suas bases duas subcategorias de trabalho que também podem ser caracterizadas 
como a atividade de catadores. Feita essa ressalva, o trabalho verifica diversos indicadores 
demográficos e socioeconômicos referentes à população ocupada no trabalho de coleta 
de materiais recicláveis no Brasil. Seus resultados aproximam-se de outros estudos 
realizados sobre o mesmo tema, apontando a alta informalidade que caracteriza essa 
categoria profissional, o baixo grau de escolarização, a baixa cobertura previdenciária e o 
rendimento médio do trabalho substantivamente inferior à média do total da população 
ocupada no Brasil. No entanto, os autores ressaltam que o estudo possui uma relevância 
considerável nos debates atuais sobre sustentabilidade – e suas diferentes dimensões. 
No caso brasileiro, a lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
de 2010, abriu um novo horizonte de possibilidades para a valorização dessa atividade.

O segundo texto traz o trabalho de Anderson Barcellos dos Santos e Rizoneide Souza 
Amorim, com o título A experiência da Rede Brasileira de Comercialização Solidária (Rede 
ComSol). Os autores desenvolveram um relato descritivo da atuação desempenhada pelo 
Instituto Marista de Solidariedade (IMS) no apoio e na assessoria a grupos coletivos e 
empreendimentos de economia solidária em todo o território nacional. Esse apoio vem 
concentrando-se fundamentalmente na comercialização de produtos advindos desses 
empreendimentos. Para dar uma sistemática nacional de atuação, o IMS e o movimento 
da economia solidária, em parceria com o governo federal, decidiram pela constituição 
de uma grande rede nacional de colaboração com foco exclusivamente nos processos de 
comercialização solidária. Nesse contexto surgiu a Rede Brasileira de Comercialização 
Solidária (Rede ComSol), concebida como uma articulação de empreendimentos 
econômicos solidários comerciais, com espaços permanentes de comercialização solidária 
em que se encontram os produtos e os serviços da economia solidária e da agricultura 
familiar agroecológica. A  estratégia dessa rede é fortalecer a economia solidária por 
meio de arranjos econômicos de comercialização, para a promoção do desenvolvimento 
territorial sustentável. Os autores apresentam, ao longo do trabalho, alguns dados gerais 
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sobre a rede a partir de questionários aplicados em encontros nacionais e junto a seu 
conselho gestor, o que possibilita visualizar, de forma mais geral, sua atuação em todo 
o território brasileiro.

O terceiro texto tem como título Da 3a Conferência ao Plano Nacional de Economia 
Solidária: balanço geral do processo e perspectivas futuras e foi escrito por Sandro Pereira 
Silva e Regilane Fernandes da Silva. Os autores valem-se da observação participante 
e de uma série de documentos elaborados ao longo do processo de realização da 3a 
Conferência Nacional de Economia Solidária (Conaes) para realizarem uma descrição da 
trajetória de construção participativa das prioridades de políticas públicas no campo da 
economia solidária para a agenda governamental. Tais prioridades foram materializadas 
com a elaboração do Plano Nacional, construído e estruturado para articular as várias 
ações em todo o território nacional de organizações públicas e privadas com interface 
(direta e indireta) com as dinâmicas que caracterizam o universo da economia solidária 
no Brasil. 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 mais de dez anos de políticas públicas de economia solidária no 
governo federal. O trabalho ressalta, ainda, uma complementaridade entre o processo 
conferencial e o funcionamento do Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES), 
o que permitiu a manutenção de uma dinâmica de abertura para participação social ao 
longo de todo o processo.

Por fim, o quarto texto, de Viviani R. Anze, intitulado Políticas de fomento à economia 
solidária no estado de São Paulo no período recente (2011-2016): simulação de possíveis 
paybacks para o investimento público e considerações para a expansão do fluxo de benefícios 
associados, apresenta um relato descritivo das ações de economia solidaria desempenhadas 
no estado de São Paulo no período de 2011 a 2016, cuja execução ficou a cargo da 
Superintendência Regional do Ministério do Trabalho (MTb). A  importância dessa 
análise reside no fato de o estado de São Paulo representar mais de 30% do orçamento 
total, incluindo 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, o volume de beneficiários diretos e indiretos nas modalidades 
de beneficiamento previstas, além de simular possíveis prazos de retorno do orçamento 
de investimento alocado nessas ações. Por fim, são  estabelecidas também algumas 
estratégias para a ampliação do retorno dos investimentos realizados para potencializar 
sua capacidade de geração de resultados junto aos públicos específicos.


