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RESUMO: A Economia Solidária ganha expressão e reconhecimento a partir do importante papel que 
tem assumido a solidariedade para com aquelas pessoas com dificuldades de acesso ao mercado. Com 
intuito de melhor compreender a Economia Solidária, o objetivo deste estudo é fazer uma discussão 
sobre o conceito de Economia Solidária e os aspectos conceituais a ela relacionados, como o Terceiro 
Setor e Economia Social, para identificar as principais políticas públicas de incentivo e fomento aos 
empreendimentos solidários. A metodologia do estudo privilegia a revisão da literatura, por meio de 
uma análise descritiva sobre o tema. Uma vez que, a Economia Solidária tem se mostrado importante 
para a geração de emprego e renda é fundamental o apoio estatal, por meio de políticas públicas, 
para criar as condições necessárias de sobrevivência e para o desenvolvimento do setor. No estudo 
as principais políticas de incentivo e apoio aos movimentos ligados à Economia Solidária se dão via 
criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), Rede Nacional de Gestores Públicos 
de Economia Solidária, através da criação de secretarias e fórum de apoio à Economia Solidária e por 
meio da realização de uma Conferência Nacional de Economia Solidária.
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INTRODUÇÃO 

Embora os princípios da Economia Solidária sempre estivessem presentes no mundo e no Brasil, no 
país, este movimento denominado Economia Solidária surge nos anos 1980’s como uma forma de 
fornecer a classe trabalhadora uma alternativa à crise social originada pela estagnação econômica e 
pela crise do emprego.

A Economia Solidária nasce da participação de cidadãos, que buscam formas alternativas econômicas 
coletivas, para os grupos envolvidos no projeto. Sendo assim, de forma geral, a Economia Solidária 
pode ser entendida como um conjunto de iniciativas coletivas voltado à produção de atividades 
econômicas. 

Num cenário de crise do emprego e pobreza, responsáveis pela exclusão social, a prática da Economia 
Solidária pode ser considerada como uma estratégia e uma alternativa de promoção de outras formas 
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de organização do trabalho, que objetiva, prioritariamente, o estabelecimento de melhores condições 
de vida, de inclusão social e de geração de renda. A Economia Solidária busca uma forma de servir de 
agente de transformação do sistema econômico e social, apoiada nos pressupostos de um modelo de 
desenvolvimento alternativo que respeite os princípios da solidariedade.

Assim sendo, é numa conjuntura de crise na geração de empregos que a Economia Solidária 
passa a integrar as políticas públicas do Estado. Tais políticas estão voltadas especificamente para 
o desenvolvimento dos empreendimentos econômicos solidários, em suas diferentes tipologias: 
grupos de produção, de comercialização solidária, de finanças solidárias, entre outros. Com intuito 
de compreender melhor essa problemática, o presente artigo tem como objetivo fazer uma revisão 
bibliográfica sobre a Economia Solidária, privilegiando os principais conceitos relacionados e as 
principais políticas públicas de incentivo e fomento aos empreendimentos sociais. Para tanto, a 
metodologia do estudo foi desenvolvido com base na revisão da literatura sobre o tema. Por meio 
de uma análise descritiva e utilizando autores como: Singer (1999), Albuquerque (2003), Coraggio 
(2003), Tiriba (2008), Tauile (2002) Pinheiros (2012), Silva (2009), entre outros; documentos do 
Fórum Brasileiro de Economia Solidária - FBES, (do lado da sociedade civil organizada) e das 
Políticas Públicas da Secretaria de Economia Solidária, do Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social – MTPS (do lado do Estado), procura-se compreender a Economia Solidária, bem como as 
principais políticas públicas de incentivo e desenvolvimento empregadas para seu estímulo. 

O artigo está dividido em quatro seções sendo a primeira esta introdução. Na segunda, discutem-se 
aspectos conceituais sobre Economia Solidária e outros conceitos que apresentam certa semelhança 
com a Economia Solidária, focalizando o seu surgimento e desenvolvimento no Brasil; na terceira 
seção é analisada, as políticas públicas de incentivo a Economia Solidária; a quarta e última aborda 
alguns aspectos da Economia Solidária, mostrando quais as principais politicas públicas para fomentar 
esse tipo de organização socioeconômica e por fim as considerações finais.

 

A ECONOMIA SOLIDÁRIA NA VISÃO DE ALGUNS AUTORES

A organização dos trabalhadores em empreendimentos coletivos e sindicatos já eram comuns desde 
século XVIII, nos primórdios do modo de produção capitalista. O primeiro, uma forma encontrada pelos 
trabalhadores para fugirem da exploração do sistema capitalista, e o segundo desenvolvia-se como na 
forma de defesa dos direitos trabalhistas (FBES, 2015).  

No entanto, o debate sobre a Economia Solidária ganha mais força nos últimos. A Economia Solidária 
surge na Europa no século XIX, através de ações organizativas em defesa das necessidades básicas 
intrínsecas as novas condições sociais da população. E esse movimento nasce como uma forma dos 
trabalhadores reagirem aos altos níveis de desemprego e as péssimas condições de trabalho, geradas pela 
Revolução Industrial e pelo capitalismo industrial. 

De acordo com Singer (1999), no Brasil a Economia Solidária surge com mais clareza e importância a 
partir de 1980, período em que o país vivenciou um momento de altas taxas de desemprego e fechamento 
de fábricas. Portanto, a Economia Solidária se torna um meio dos trabalhadores fugirem da crise social 
ocasionada pela estagnação econômica e pela reestruturação do sistema capitalista. Entretanto, está 
ganha maior notoriedade a partir da década de 1990, com o Fórum Social Mundial, e neste período que 
se intensifica o debate sobre a Economia Solidária. 
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Dentro dessa perspectiva, que é importante refletir sobre o significado da Economia Solidária vigente na 
literatura, bem como sobre o seu papel no enfrentamento das dificuldades inerentes ao acesso ao mercado 
de trabalho formal. Neste sentido, o presente estudo procurou aprofundar essa discussão, perante a visão 
de alguns autores sobre o significado do termo Economia Solidária.

Em uma visão geral, a Economia Solidária pode ser apreendida como um conjunto de atividades que 
contribui para a democratização econômica a partir da inclusão dos indivíduos.  É importante destacar 
a contribuição de alguns autores que apontam aspectos e visões diferentes a respeito da Economia 
Solidária, auxiliando na melhor compreensão dessa problemática. 

Para alguns autores como Singer (1999), a Economia Solidária é vista como outro modo de produção 
alternativo ao capitalista, cujos princípios básicos são a propriedade coletiva ou associada do capital e 
o direito à liberdade individual. E que está seria uma solução ao desemprego, gerando emprego e renda 
para as famílias.

Nesta mesma perspectiva, autores como Albuquerque (2003), Coraggio (2002), Tiriba (2008), Tauile 
(2002) tratam essa nova forma de organização do trabalho como uma transformação social em direção 
a um novo modo de produção. 

Singer (1999) define Economia Solidária como: 

Organizações de produtores, consumidores, poupadores, etc., que se distinguem por 
duas especificidades: a) estimulam a solidariedade entre os membros mediante a prática 
da autogestão e b) praticam solidariedade para com a população trabalhadora em geral, 
com ênfase na ajuda aos mais desfavorecidos. (SINGER, 1999, p. 116). 

Este conceito, diretamente ligado à solidariedade, se opõe à competição do sistema capitalista.

Para o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, 

A Economia Solidária constitui o fundamento de uma globalização humanizadora, de 
um desenvolvimento sustentável, socialmente justo e voltado para a satisfação racional 
das necessidades de cada um e de todos os cidadãos da terra seguindo um caminho 
intergeracional de desenvolvimento sustentável na qualidade de sua vida (FBES, 2015).

Já na perspectiva de Coraggio (2003) in Pinheiros (2012), corrobora com Singer, ao considerar a 
Economia Solidária como projeto político transformador, partindo da suposição de que seja possível 
desenvolver outra economia, e que isto, só será possível se forem modificadas a qualidade das relações 
dentro e entre as unidades domésticas e do grau de interdependência, complexidade e autonomia entre 
elas. Para este autor o Estado tem o importante papel de apoiar a Economia Solidária. 

Nesta mesma perspectiva da Economia Solidária como um projeto de transformação social, apoiam 
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a discussão autores como Albuquerque (2003), Tiriba (2008), Tauile (2002) e Santana Junior (2007) 
citado por Pinheiros (2012). Esses autores argumentam que, a Economia Solidária vai de encontro 
às consequências da desregulamentação econômica e do movimento de reestruturação da produção 
(TIRIBA, 2008 apud PINHEIROS, 2012). 

Este movimento trata-se de uma mudança social, no qual vários grupos compartilham as mesmas 
concepções e projetos sociais e esperam que, pelo menos em parte suas demandas sejam atendidas pelo 
Estado e intermediadas por instituições que apoiam os empreendimentos econômicos solidários (TIRIBA, 
2008 apud PINHEIROS, 2012). Assim, é consenso entre estes autores que, a Economia Solidária, junto 
com a intervenção do Estado, constitui uma alternativa ao capitalismo. O Estado, ao criar políticas 
públicas de incentivo à Economia Solidária, desempenha importante papel no financiamento desses 
empreendimentos e a Economia Solidária por sua vez, trabalha no sentido de fomentar a solidariedade 
coletiva.

Singer (1999) entende a Economia Solidária como uma forma de reintegrar aqueles trabalhadores que 
se encontram fora do mercado de trabalho. Este é seu principal argumento para justificar a existência 
da Economia Solidária dentro do contexto atual.  É importante considerar que, tanto no Brasil como 
em outros países, o desemprego é um dos principais problemas sociais. Desta forma, capacitar os 
trabalhadores é uma solução apontada por Singer para enfrentar o problema do desemprego deste modo, 
estes poderiam ser reinseridos no mercado de trabalho, seja por meio de atividades autônomas ou por 
meio da criação de uma pequena empresa. Desta forma, para Singer (1999) a Economia Solidária é um 
dos principais instrumentos de inclusão social, no Brasil.

Já para Gaiger (2003) apud Pinheiros (2012), a Economia Solidária corresponde a um fenômeno de 
revitalização dos ideais emancipatórios. Gaiger também corrobora com os argumentos já referidos, 
no qual o desenvolvimento da Economia Solidária está ligado a uma nova sociabilidade a partir da 
lógica solidária. Segundo este autor, para que a Economia Solidária possa se tornar um novo sistema de 
regulação, é necessário que haja gestão da coexistência conflitual, com condições mínimas de equilíbrio 
entre a economia de mercado e a economia pública. 

Desta maneira, os trabalhadores podem eles mesmos lutar contra os problemas socioeconômicos. 
Os trabalhadores, quando organizados, são capazes de guiarem seu próprio destino, abrir sua própria 
empresa, fazendo com que a Economia Solidária se torne uma alternativa não capitalista para a geração 
de emprego e renda (SINGER, 1999).

Para todos esses autores, é dentro de um contexto de inclusão que a Economia Solidária se desenvolve, e 
que, os indivíduos passam a se organizarem através de movimentos sócias em prol de melhores condições 
de vida e oportunidades de trabalho.

A discussão desta primeira seção priorizou a discussão sobre o conceito de Economia Solidária, por 
meio do contraponto de algumas ideias sobre o alcance da Economia Solidária em produzir mudança 
social. A próxima seção busca verificar diferenças de alguns conceitos que aparecem na literatura e que 
guardam certa semelhança com a Economia Solidária. Os termos Terceiro Setor e Economia Social 
estão relacionados à Economia Solidária, mas apresentam suas especificidades. Assim, numa tentativa 
de sistematizar a discussão, a seguir é dada atenção a uma breve discussão sobre essas particularidades 
conceituais.

O TERCEIRO SETOR E A ECONOMIA SOCIAL
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No processo de construção de fronteira, alguns termos, relativamente novos e oscilantes na maioria das 
vezes, não são iguais em diferentes países. A definição que está por traz de cada um deles se forma a 
partir de várias ideologias, culturas e políticas. Outras questões também influenciam nesta definição, 
como as variações linguísticas e culturais, que tentam impor sua terminologia e seu império conceitual. 
Isso porque esses conceitos nascem em realidades diferentes. Deste modo, o Terceiro Setor, originado de 
um contexto anglo-saxão, a Economia Social e também a Economia Solidária surgem na Europa durante 
o século XIX (ESTIVILL, 2015).

O Terceiro Setor é definido por Lisboa (2003) apud Cruz (2006) pela utilização do trabalho intensivo, 
de tal forma que, este está relacionado a qualquer atuação de organizações privadas sem fins lucrativos 
dirigidos a finalidades públicas, entendendo que o Terceiro Setor pode abranger atividades como: 
o voluntariado, as ações de ajuda mútua, as cooperativas, as associações civis, ONG’S, as ações de 
filantropia empresarial e os movimentos sociais. Já Estivill, (2015), embora trace sua definição numa 
mesma linha de concepção, entende o Terceiro Setor como parte de uma perspectiva de atividades não 
lucrativas que busca atenuar as falhas de mercado e do Estado. 

Segundo Estivill (2015), grande parte dos autores relaciona a Economia Social com a Economia Solidária, 
colocando a Economia Solidária como filha ou parente muito próximo da Economia Social. Entretanto 
segundo este autor, em alguns casos como da França e da Península Ibérica, a Economia Solidária 
não se acomoda com as formas institucionalizadas da Economia Social abrindo novas perspectivas e 
adicionando conteúdo qualitativamente significativo a Economia Solidária. Deste modo, o conceito de 
Economia Solidária é mais amplo, podendo ser entendido como uma economia plural tendo como base 
a reciprocidade, superando assim a noção de economia de mercado e poder público. Incorporando, um 
radicalismo democrático, e a participação de diferentes grupos interessados, em especial os trabalhadores. 
E assim, a transformação social vai de encontro ao sistema econômico capitalista. 

O conceito de Economia Social é muito mais amplo, pois além de ser uma associação sem fins lucrativos, à 
Economia Social engloba ainda as cooperativas que espalhadas pelo mundo inteiro, buscam um caminho 
diferente entre o capitalismo e a centralidade do Estado. Incluindo ainda, outro tipo de organização 
como as mutualidades, que desempenham um papel importante tanto na organização da saúde quanto na 
previdência social (LECHAT, 2002).

Portanto, a Economia Social pode ser entendida como um “terceiro setor” que complementa o setor 
privado e o setor público. Sendo que, o Terceiro Setor engloba as cooperativas, mutualidades, associações 
e fundações. E estes são organizados de forma coletiva e orientadas em torno de objetivos sociais que 
são prioridade em relação aos lucros ou rendimentos dos cooperados. O principal objetivo dessas 
organizações não é a maximizar lucros, e sim alcançar seus objetivos sociais (RIPESS, 2015).

Feita essa discussão sobre terceiro setor, Economia Social e Economia Solidária que é de grande 
relevância para entender a Economia Solidária, já que suas realidades estão crescendo de forma clara 
e o vasto mar de conceitos buscam identificar a realidade associativa no campo econômico e social, 
estes três conceitos vêm adquirindo certo domínio, apesar de terem graus diferentes de país para país, e 
levantado discussões significativas e controversas sobre o tema (ESTIVILL, 2015).

Em suma, podemos referir ao Terceiro Setor como a junção de três componentes que são as cooperativas, 
as organizações mutualistas e as organizações sem fins lucrativos. Enquanto que a Economia Solidária 
é um sistema alternativo que não prioriza o lucro e sim as pessoas, esse sistema inclui os três setores, o 
privado, público e o terceiro setor. Todavia, Economia Solidária e terceiro setor, não se confundem, a não 
ser no caso em que se queira que uma nação abranja fenômenos diferentes, originados e dinamizados a 
partir de estruturas de ação social distintas.
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Segundo RIPESS (2015), a Economia Solidária tem como objetivo transformar o sistema social e 
econômico e propor um novo modelo de desenvolvimento que respeite seus princípios básicos. Ou seja, 
um modelo que priorize as pessoas e não o lucro. A Economia Solidária como um sistema econômico 
alternativo que inclua nas suas propostas os três setores, o privado, público e o terceiro setor.

Sendo assim, a Economia Solidária almeja orientar e canalizar as estruturas estatais, política, comércio, 
produção, distribuição, consumo, investimento, dinheiro, finanças e propriedade ao serviço do bem-
estar das pessoas e do meio ambiente. O que diferencia a Economia Solidária dos demais movimentos 
de mudança social e movimentos revolucionários anteriores é o seu caráter pluralista, evitando modelos 
rígidos e crença em uma faixa. A Economia Solidária está pautada em valores e práticas reais, e está 
enraizada em práticas de democracia participativa, promovendo uma visão diferente da economia que 
priorize os laços sociais, enquanto que a Economia Social e Terceiro Setor tem como fundamento a 
busca por uma alternativa ao sistema capitalista, cujos objetivos são organizados de forma a priorizar a 
questão social em detrimento do lucro capitalista (RIPESS, 2015).

O ESTADO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 
NO BRASIL 

Ao nos referirmos à política social, econômica, fiscal ou outro tipo de política, estamos nos referindo 
aos conceitos relacionados às estratégias do governo direcionadas para algum assunto ou problema que 
se deseja solucionar. Em síntese, uma política pública diz respeito ao que o governo pretende fazer e 
o que ele realmente faz. Essa relação políticas públicas e Economia Solidária se ampliam no contexto 
das economias democráticas, com a mobilização social em prol do debate sobre formas alternativas de 
economia.  

No Brasil, a ação do Estado por meio de políticas de incentivo a Economia Solidária se torna mais 
efetiva, principalmente no âmbito social, a partir da ampliação da demanda por alguns serviços públicos 
como saneamento básico, transporte e habitação, além da ampliação da demanda por regulação das 
condições de trabalho, da jornada de trabalho e remuneração.

Deste modo, política pública pode ser entendida como:

Uma área de conhecimento, como o próprio objeto dessas políticas. Enquanto área 
do conhecimento corresponde a um conjunto de estudos e análises sobre questões 
e temas relativos ao Estado, seu papel e suas instituições (pensamento europeu), ou 
enfatizam, mais especificamente, a própria ‘ação ou produção dos governos’ (reflexão 
teórica estadunidense). Tais reflexões oferecem modelos, tipologias e conceitos para se 
compreender a incorporação dessas ações do governo (ou Estado) e seus impactos sobre 
a sociedade. (SCHIOCHET, 2009, p. 268).

Portanto, são diferentes as formas que as experiências da Economia Solidária se encontram envolvidas 
com o Estado. As políticas públicas, por meio de instrumentos e mecanismos adequados, visam 
promover o reconhecimento e fortalecimento dos empreendimentos solidários. No entanto, a inclusão 
da Economia Solidária as políticas públicas não é tarefa fácil. São inúmeros os desafios encontrados 
pelas organizações de fomento, entidades de assessoria, fóruns locais/ regionais ou os próprios gestores 
públicos, para viabilizar tal iniciativa. Desta forma, as políticas sociais, em geral, são fragmentadas e 
enfrentam dificuldades para ultrapassar o nível da subsistência ou da compensação. Assim sendo, nem 
sequer consegue estabelecer-se como direitos de cidadania, tornando ainda mais complexo a sua acessão 
como parte de estratégias de desenvolvimento para o país.

No Brasil, as políticas públicas de Economia Solidária insere uma nova forma de intervenção do Estado 
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na geração de trabalho e renda para as famílias, que vai além da relação assalariada, ao definirem o 
incentivo a outras formas de organização socioeconômica, como a Economia Solidária.

Com a introdução da Economia Solidária à política do governo ficam evidentes os limites e contradições 
do “Estado mínimo para o social”. Visto que, a Economia Solidária exige uma participação cada vez 
mais efetiva do governo, tanto na formação de equipes qualificadas de gestores, no planejamento de 
ações de longo prazo, na viabilização da capacidade de alocação de recursos quanto para integrar o 
Estado à economia real das comunidades. Portanto, em alguma medida, a Economia Solidária traz uma 
contribuição importante para o desenvolvimento da crítica voltada para as políticas neoliberais, ao mostrar 
a necessidade de uma participação mais ativa do Estado principalmente em questões relacionadas ao 
social (SCHIOCHET, 2009).

Durante a década de 1990 o Estado amplia as políticas públicas voltadas para a geração de emprego, 
diante do crescimento do mercado informal brasileiro. Assim, ao longo de toda a década de 1990 o Estado 
desenvolve ações voltadas à criação de órgãos e instâncias de incentivo ao nascimento e à expansão 
da Economia Solidária no país. Sendo os municípios de Porto Alegre, São Paulo, Recife e Belém os 
pioneiros no incentivo aos pequenos empreendimentos de Economia Solidária com o apoio do Estado 
ganhou destaque, como finalidade de enfrentar o desemprego vigente.  (SCHIOCHET, 2009).   

Já no âmbito federal a primeira iniciativa de política públicas, voltada para o fomento, estudo e divulgação 
da Economia Solidária no Brasil se deu com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária 
(SENAES) em 2003, que possibilitou a implantação de um conjunto de ações visam o desenvolvimento 
e fortalecimento dos empreendimentos sociais. O objetivo do SENAES era estabelecer uma política que 
assegurasse a sustentabilidade e articulação dos empreendimentos no país, organizasse as informações 
de fundos solidários e fornecesse o acesso ao crédito e as políticas de comercialização. Outra iniciativa 
importante a esse nível foi a criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES). Coube ao 
FBES desempenhar o papel de coordenador das experiências dos empreendimentos solidários, tanto no 
âmbito nacional quanto internacional. 

Em 2003 o governo brasileiro cria o Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária (SIES). 
O SIES é um sistema que identifica e registra as informações sobre a Economia Solidária no Brasil. O 
objetivo do SIES se resume a: i) organizar uma base nacional de informações sobre Economia Solidária,  
ii) fortalecer esses empreendimentos, iii) fornecer subsídios para processos públicos de reconhecimento 
desses empreendimentos, iv)  subsidiar a elaboração de marco jurídico; v) simplificar estudos e pesquisas, 
e subsidiar a formulação de políticas públicas. Por ser formado por um banco de dados sobre Economia 
Solidária, o SIES é um importante apoio do governo aos empreendimentos sociais (SCHIOCHET, 
2009).   

Ainda no ano de 2003 foi criada a Rede de Gestores de Políticas Públicas de economia popular solidária, 
uma das organizações que tinha como intuito o desenvolvimento através da construção de políticas 
públicas. Essa rede era composta por gestores de administrações públicas que desenvolviam ações ligadas 
à economia popular solidária. O objetivo dessa Rede era propiciar interlocução, interação, sistematização, 
proposição de políticas públicas governamentais e realização de projetos comuns para o crescimento e 
desenvolvimento da Economia Solidária no Brasil (GUIMARÃES, 2004 apud SILVA, 2009).

Já em 2006, foi realizado a 1ª Conferência Nacional de Economia Solidária, além da criação do 
Conselho Nacional de Economia Solidária – CONAES, que tinha como objetivo concretizar a 
Economia Solidária como política pública do governo. 

A partir de então, vários outros ministérios e instituições do governo começaram a desenvolver programas 
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que integram a proposta da Economia Solidária, como por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, no apoio aos empreendimentos de agricultura familiar, e o Ministério do Meio Ambiente, com 
o apoio a empreendimentos de extrativistas e de reciclagem.

Na União, assim como, nos estados federativos do Brasil o incentivo aos empreendimentos econômicos 
solidários é feito por meio de fóruns, secretárias e superintendências apoiadas pelo governo, e alguns 
estados utiliza-se mais de uma política, como por exemplo, nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, 
Rondônia, Roraima, Pernambuco, Tocantins, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Santa Catarina 
e Minas gerais, possuem secretarias e fórum de apoio à Economia Solidária. Em Minas Gerais, por 
exemplo, estado com umas das economias mais diversificada do país, a Secretaria de Estado de Trabalho 
e Desenvolvimento Social (SEDESE), tem como objetivo fortalecer a atuação do Estado por meio de 
políticas de incentivo que promova o desenvolvimento aos sistemas de produção, através da geração de 
emprego e renda a fim de minimizar as desigualdades sociais e melhorar o IDH do Estado. Em suas ações 
a SEDESE possui um programa que tem como finalidade consolidar e fortalecer os empreendimentos 
coletivos do Estado como associações e cooperativas. Além da SEDESE, o estado utiliza ainda o Fórum 
Mineiro de Economia Popular Solidária e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social para 
divulgação e expansão da Economia Solidária (DIAS; CUNHA E BISNETO, 2014).

Já os estados de Roraima, Pará, Paraná, Brasília, Rio Grande do Sul, Acre, Amapá, Amazonas e Goiás 
criaram secretarias de assistência aos empreendimentos solidários. No caso do Rio Grande do Sul o 
governo utiliza a Secretaria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa (SESAMPE) 
para fomentar os empreendimentos solidários por meio da ampliação de políticas públicas no Estado, 
sendo esta uma de suas prioridades a SESAMPE, ainda conta com alguns projetos e programas no 
Estado como: Programa Gaúcho de Microcrédito; Projeto Incubadoras Empresariais - Micro e Pequenas 
Empresas (MPE’s) e Projeto de Apoio e Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária. 
(DIAS; CUNHA E BISNETO, 2014).

Nos estados da Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, o governo tem a superintendência que apoiam 
esses empreendimentos. Em São Paulo o governo conta com o Fórum Estadual de São Paulo e com a 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE/SP) (DIAS; CUNHA E BISNETO, 2014).

Visto isso, nos últimos anos, a Economia Solidária tem se tornado objeto de políticas públicas tanto 
por parte do governo federal quanto por parte dos governos estaduais e municipais, essas políticas 
são elaboradas e implantadas por órgãos de governo ou representantes como: prefeito, governador e 
presidente da República. No âmbito federal essas políticas começam a ser elaborada a partir de 2003, 
com a criação da SENAES, que rapidamente ganha força.

Além do apoio governamental, os empreendimentos sociais contam com o apoio de várias instituições 
como: Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP), organizações não governamentais 
(ONG), prefeituras municipais entre outras voltadas à elaboração e execução de novas estratégias. 
Essas são instituições que internalizam uma preocupação com a solidariedade e propõem serviços de 
proximidade com a finalidade de promover a transformação social. Ademais, essas instituições podem 
oferecer aos empreendimentos um acompanhamento duradouro para enfrentarem suas dificuldades, 
principalmente na área administrativa e de gestão (SILVA, 2009).

Sendo assim, a questão central dos empreendimentos de Economia Solidária é a geração de emprego 
e renda para famílias carentes. Desta forma, a crise do mercado de trabalho foi o que impulsionou as 

iniciativas populares a ingressar no campo econômico, com a formação de empreendimentos sociais. 
Sendo assim, a Economia Solidária é uma política pública governamental voltada para atender a demanda 



12 13

das classes menos favorecidas que não consegue regressar ao mercado de trabalho formal, gerando assim 
novas oportunidades de emprego (MONTEIRO, 2009).

É importante destacar que, embora o apoio governamental aos empreendimentos solidários, em alguma 
medida, tem sido uma forma de atender as demandas daqueles que foram alijados do mercado formal de 
trabalho, ainda são muitos os desafios enfrentados por esses empreendimentos solidários, principalmente 
no que se refere à organização de políticas públicas de incentivo, que ainda estão aquém das reais 
necessidades desses empreendimentos, especialmente quanto à carência de incentivos, fator limitador à 
maior abrangência dessas ações (SILVA, 2009).   

Assim, muitas ações ainda precisam ser feitas para dar mais visibilidade e estimulo aos empreendimentos 
solidários. O incentivo à criação de novos empreendimentos é fundamental, mas ainda mais prioritária é 
a proposição de políticas mais abrangentes e menos fragmentadas, só assim será possível proporcionar 
garantia de emprego e renda para as famílias que se encontram fora do mercado formal de trabalho.

CONCLUSÃO

Desde 1980, no Brasil o governo por meio de políticas públicas estimula a criação e desenvolvimento 
de empreendimentos sociais.

Como foi mostrado no decorrer do trabalho, na esfera federal, esse incentivo é feito por meio do 
fortalecimento ao setor com a criação de instituições como a Secretaria Nacional de Economia Solidária 
e superintendências, e outras instituições que começam a desenvolver programas que integram a proposta 
da Economia Solidária, que está pautado no principio da solidariedade e da organização econômica em 
grupos autogestionários.  

A primeira iniciativa de política pública no âmbito federal no Brasil foi com a criação da Secretaria 
Nacional de Economia Solidária (SENAES) em 2003. O SENAES atua diretamente ou por meio de 
cooperação e convênios com outros órgãos governamentais (federais, estaduais e municipais) e com 
organizações da sociedade civil. Que a partir de então, começa a desenvolver atividades para incentivar 
a Economia Solidária como a realização do 1º Encontro Nacional de Empreendimentos de Economia 
Solidária em 2004. Neste mesmo ano a SENAES estabeleceu parcerias estratégicas com a Fundação 
Banco do Brasil para execução conjunta do Projeto Trabalho e Cidadania, para assim apoiar um número 
maior de projetos em todas as regiões brasileiras, sobretudo em cidades de pequeno porte. Com essa 
parceria estratégica com as agências bancárias do Banco do Brasil, que estão presentes em quase 
todos os municípios brasileiros, foi possível fazer com que as atividades de fomento chegassem aos 
empreendimentos econômicos solidários que as solicitavam. 

A partir de então outras parcerias estratégicas foram realizadas, como as constituídas em 2004 e 2005, 
e que permanecem até os dias atuais, como é o caso da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 
empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), além de ouras atividades 
como a realização da 1ª Feira Nacional de Economia Solidária em 2006, junto à Teia Cultural (evento 
promovido pelo Ministério da Cultura) expressou a diversidade e a abrangência das iniciativas econômicas 
solidárias.

No âmbito estadual e municipal os governantes também utilizam políticas e ações para desenvolver 
os empreendimentos econômicos solidários locais, como a criação de secretarias e fórum de apoio à 
Economia Solidária como, por exemplo, Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social 
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(SEDESE), tem como objetivo fortalecer a atuação do Estado por meio de políticas de incentivo que 
promova o desenvolvimento aos sistemas de produção, a criação da Secretaria da Economia Solidária e 
Apoio à Micro e Pequena Empresa (SESAMPE), da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 
(SRTE/SP), entre outras instituições para promover o desenvolvimento da Economia Solidária.

Visto a importância da difusão da Economia Solidária, principalmente como uma alternativa para 
solucionar a crise do emprego gerando renda para as famílias, assim como para promover mudanças 
sociais com base na valorização do trabalho, conclui-se que é primordial a ação de políticas públicas 
para a sobrevivência e desenvolvimentos dos empreendimentos solidários. Dadas às ações que já 
implementadas pelo Estado, como foi mostrado no decorrer deste trabalho, tanto nas esferas federal 
quanto estadual e municipal diversas são as ações para expandir e criar novos empreendimentos dessa 
natureza.

Diante da importância de empreendimentos sociais solidários, principalmente como uma alternativa 
para solucionar o problema do desemprego e gerar renda para as famílias, obtém grande relevância a 
difusão da Economia Solidária, tanto nacional como em nível mundial. Nesse cenário, o papel e as ações 
das políticas públicas são primordiais para a sobrevivência e desenvolvimentos dos empreendimentos 
dessa natureza.

O incentivo a Economia Solidária pode ser viabilizado por meio da sociedade como através de fóruns, 
a exemplo do Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), mas é imprescindível o apoio Estatal, 
por meio de Instituições voltadas especificamente para o desenvolvimento de economias coletivas, 
que ofereçam recursos, incentivos fiscais e legislação apropriada para o seu reconhecimento e 
desenvolvimento.  

AGRADECIMENTOS 

Fundamentalmente gostaria de agradecer à FAPEMIG, pelo apoio a minha bolsa de iniciação científica. 
Gostaria de agradecer também a equipe da pesquisa “A Economia Social face ao trabalho e ao emprego 
– Modos de construção e processos de produção”, que muito contribuíram com meus conhecimentos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CRUZ. A, C, M. A diferença da igualdade a dinâmica da Economia Solidária em quatro cidades 
do MERCOSUL. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Economia, do Instituto de 
Economia, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 2006. 

DIAS; CUNHA E BISNETO, A Economia Solidária na estrutura organizacional do estado brasileiro. 
Vitória da Conquista. XIII Semana de Economia da UESB. 2014. Disponível em: http://www.uesb.br/
eventos/semana_economia/2014/anais-2014/h01.pdf

ESTIVILL, J. El asociacionismo vector de la economía solidaria. 2010. Disponível em: http://base.
socioeco.org/docs/portico_laville.pdf 

FBES, Fórum Brasileiro de Economia Solidária. 2016. Acesso em 15 de fevereiro

LECHAT, N, M, P. Economia Social, Economia Solidária, terceiro setor: do que se trata?. Civitas – 
Revista de Ciências Sociais – N0 1. 2002. Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.
php/civitas/article/view/91/1673



14 15

MONTEIRO, P. C. A Economia Solidária como política pública: desafios de uma construção - 
reflexões a partir da experiência baiana. Dissertação - Universidade Federal da Bahia, Escola de 
Administração, 2009. Disponível em: http://www.adm.ufba.br/sites/default/files/publicacao/arquivo/
pericles_cerqueira_monteiro.pdf

OLIVEIRA, M. M. V. Políticas públicas e Economia Solidária: uma análise da parceria entre o 
governo municipal e as iniciativas populares solidárias.

PINHEIRO, D. C. Economia Solidária: Uma Revisão Teórica a Partir dos Seus “Múltiplos” Conceitos. 
Revista NAU Social - v.3, n.5, p. (85-105). 2012. Disponível em: <http://base.socioeco.org/docs/_
index106.pdf>

PRAXEDES, S, F. Políticas Públicas de Economia Solidária: novas práticas, novas metodologias. 
Economia Solidária e políticas públicas- IPEA. 2009

RIPESS, Visión global de la economía social solidaria: convergencias y contrastes en los conceptos, 
definiciones y marcos conceptuales. 2015. Disponível em: http://www.ripess.org/wp-content/
uploads/2015/02/RIPESS_Vision-Global_ESP1.pdf

SCHIOCHET, V. Institucionalização das Políticas Públicas de Economia Solidária: Breve trajetória e 
desafios. Mercado de trabalho. 2009. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/
PDFs/mercadodetrabalho/08_ECONS_institucionalizacao.pdf>

SILVA, S. P. Economia Solidária e políticas públicas de desenvolvimento local: uma análise de dois 
programas de gestão pública no Brasil. Perspectivas em Políticas Públicas. Belo Horizonte - Vol. II. Nº 
3 - p. (45-67). 2009. Disponível em: < http://www.uemg.br/openjournal/index.php/revistappp/article/
viewFile/965/687> 

SINGER, P. Introdução à Economia Solidária. São Paulo: P. Abramo. 1999

VAINER, C. Controle Político ou utopia experimental?. Unitrabalho Informa ano III n. 10, 2000.


