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ECONOMIA SOLIDÁRIA
CONCEITO:
Conjunto de atividades econômicas – produção, distribuição, consumo, finanças e 
crédito – organizadas e realizadas solidariamente por trabalhadores e trabalhadoras de 
forma coletiva e autogestionária.

Princípios Fundamentais: Cooperação / Autogestão / Dimensão econômica / 
Solidariedade

PRÁTICA:
• Cooperativas – 2.000
• Associações – 10.000
• Empreendimentos informais – 8.000

• Bancos Comunitários – 52
• Empresas autogestionárias

• Fábricas Recuperadas – 70
• Clubes de trocas
• Redes de cooperação

393 1561

7413

12221

2% 7% 34% 57%
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AUTOGESTÃO 

CARACTERÍSTICAS DOS EES %

Participação nas decisões cotidianas do EES 66

Periodicidade de assembléia mensal 62

Prestação de contas em assembléia geral 61

Eleição direta dos dirigentes 60

Facilidade de acesso a registros e informações 60

Coletivo de sócios(as) definem destino das sobras e 
uso de fundos

49

Plano de trabalho definido em Assembléia 42

Fonte: SIES
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ATORES:

ECONOMIA SOLIDÁRIA
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ACESSO AO CRÉDITO NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Teve acesso Não buscou crédito
Buscou e não teve 

acesso

16% 32% 52%

DIFICULDADES DE ACESSO AO CRÉDITO %

Falta apoio técnico - projetos e planos de negócio 36

Não atende as condições de garantias exigidas 31

Condições do crédito são incompatíveis 31

Falta a documentação exigida 29

Apenas 6% dos EES que tiveram acesso 
a crédito estão com atrasos nos pagamentos. 

FONTE DOS RECURSOS INICIAIS DO EES

Próprios Sócios Doações Crédito Outras

60% 21% 12% 7%

Fonte: SIES
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Banco Palmas 
(Fortaleza)
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ECONOMIA SOLIDÁRIA
Bancos Comunitários – Banco Bem / Vitória
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ECONOMIA SOLIDÁRIA
Bancos Comunitários – Cerimônia de Lançamento dos Bancos em 
São Paulo – junho 2009

Banco Apuanã
Jd. Filhos da Terra
Zona Norte

Banco Autogestão
Jd. São Luiz 
Zona Sul

Banco Paulo Freire
Cidade Tiradentes
Zona Leste

Banco Vista Linda
Jd. Donária
Zona Oeste
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HISTÓRIA
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Saint-Simon e Fourier
Owen e Proudhon
Kropotkin e Landauer

1844 - A cooperativa dos Pioneiros Eqüitativos de Rochedale 
estabeleceu uma carta de princípios que até hoje inspira o 
cooperativismo e sua legislação a nível mundial.

Décadas de 30 e 40 do século XIX - novo tipo de regulação do 
trabalho que de corporativo transformou-se em concorrencial -
sociedades de socorro mútuo, balcões alimentícios e cooperativas 
de produção. Criadas por operários ou por artesãos que se negavam a 
tornar-se proletários essas iniciativas tentavam amenizar os sofrimentos 
trazidos pelos acidentes, pelas doenças e pela morte. A partir de 1848, no 
entanto, a repressão se abateu sobre estas associações.

Noëlle Marie Paule Lechat
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1873-1895 - grande crise - modernização e a investimentos pesados na 
agricultura e nos recursos naturais. As cooperativas agrícolas e de 
poupança foram as soluções de sobrevivência encontradas pelos 
pequenos produtores. Na França, as associações foram reconhecidas pela lei 
de 1901, mas foram restritas a trocas não monetárias, a menos que estivessem 
ligadas à ação dos poderes públicos (Laville, Roustang, 1999).

11

1929-32 - depressão econômica - intervenção do Estado, dentro das propostas 
keynesianas, implantando políticas econômicas e sociais. Mas antes disto as 
cooperativas de consumo e de habitação se constituíram numa das soluções trazidas 
pelos operários.

Após a Segunda Guerra mundial, a economia não monetária (doméstica e 
de reciprocidade) tinha ficado marginalizada pela expansão do mercado e pela 
estatização das iniciativas associativas mais dinâmicas. Segundo Laville e Roustang, 
houve separação entre o social, o econômico e o político. 

Noëlle Marie Paule Lechat



1977 e até 84 - nova crise do sistema capitalista - desemprego e  
fechamento de empresas. Floresceram iniciativas para salvar ou criar 
empregos, através de empresas autogeridas pelos próprios trabalhadores e 
isto com o apoio de alguns sindicatos progressistas. Entre 1980 e 85 foram criadas em 
massa cooperativas de trabalhadores em toda a Europa (Defourny, 2001). Por outro 
lado, os inúmeros movimentos sociais e étnicos trouxeram uma nova visão do social, 
da sua relação com o econômico e da relação do homem com o meio ambiente. A 
queda do muro de Berlim, símbolo do fim de uma utopia, levou à produção de novas 
utopias compostas por comunitarismo, ecologismo, solidariedade e voluntarismo.
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África e América Latina - o termo economia popular é preferido por autores 
como Nyssens (1994 e 1996) e Larrachea que, neste caso, buscaram inspiração em 
Luís Razeto. Segundo tais autores, com referência ao caso de Santiago do Chile, este setor 
da economia é constituído pelo conjunto das atividades econômicas cujos atores fazem 
parte da população mais pobre da cidade. (Larrachea, 1994: 181).

O conceito economia de solidariedade aparece pela primeira vez no 
Brasil em 1993 no livro Economia de solidariedade e organização popular, 
organizado por Gadotti, onde o autor chileno Luis Razeto o concebe como: 

uma formulação teórica de nível científico, elaborada a partir e para dar conta de 
conjuntos significativos de experiências econômicas -...-, que compartilham 
alguns traços constitutivos e essenciais de solidariedade, mutualismo, cooperação 
e autogestão comunitária, que definem uma racionalidade especial, diferente de 
outras racionalidades econômicas. (Razeto, 1993: 40).

Noëlle Marie Paule Lechat

DENOMINAÇÃO
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EFICIÊNCIA, 
CONVIVÊNCIA
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Luiz Inácio Gaiger

“De outra parte, o solidarismo mostra-se capaz de converter-se no 
elemento básico de uma nova racionalidade econômica, apta a sustentar 
os empreendimentos através de resultados materiais efetivos e de ganhos 
extraeconômicos. Pesquisas empíricas vêm apontando que a cooperação 
na gestão e no trabalho, no lugar de contrapor-se aos imperativos de 
eficiência, atua como vetor de racionalização do processo produtivo, com 
efeitos tangíveis e vantagens reais, comparativamente ao trabalho 
individual e à cooperação, entre os assalariados, induzida pela empresa 
capitalista (Gaiger et al., 1999; Peixoto, 2000). O trabalho consorciado age 
em favor dos próprios produtores e confere à noção de eficiência uma 
conotação bem mais ampla, referida igualmente à qualidade de vida dos 
trabalhadores e à satisfação de objetivos culturais e ético-morais. Esse 
espírito distingue-se da racionalidade capitalista – que não é solidária e 
tampouco inclusiva – e da solidariedade popular comunitária – desprovida 
dos instrumentos adequados a um desempenho sócio-econômico que não 
seja circunscrito e marginal.”
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“O resultado desse tratamento leva a entender os empreendimentos 
solidários como expressão de uma forma social de produção específica, 
contraposta à forma típica do capitalismo e, no entanto, com ela devendo 
conviver, para subsistir em formações históricas ditadas pelo modo de 
produção capitalista. No dias atuais, as inovações principais que a nova 
forma traz e mostra-se capaz de reproduzir concentram-se no âmbito das 
relações internas, dos vínculos mútuos que definem o processo social 
imediato de trabalho e de produção dos empreendimentos solidários. A 
economia solidária não reproduz em seu interior as relações capitalistas, 
no melhor dos casos as substitui por outras, mas tampouco elimina ou 
ameaça a reprodução da forma tipicamente capitalista, ao menos no 
horizonte por ora apreensível pelo conhecimento.”

Luiz Inácio Gaiger
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José Ricardo Tauile  & Eduardo Scotti Debaco

A confiança, repetimos, é um ativo intangível dos mais importantes neste 
processo. É ilustrativo o episódio de uma fábrica do setor sucroalcooleiro 
no sul do país que, enquanto empresa convencional, nunca havia atingido 
sequer 50% de ocupação da capacidade instalada. Sua produção 
depende da matériaprima produzida por pequenos agricultores no 
entorno da planta industrial. Devido aos desmandos dos antigos 
proprietários, os produtores rurais não plantavam tudo o que podiam. A 
empresa faliu e os agricultores assumiram a usina junto com os ex-
funcionários. A gestão austera e a confiança adquirida em meio a 
importante mobilização social (toda a comunidade depende, direta ou 
indiretamente, daquele negócio) permitiram que a taxa de ocupação 
viesse batendo recordes históricos até ultrapassar os 60% na última safra. 
Para a próxima, já está garantido que este recorde será superado 
novamente, devido à área plantada.
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“Neste sentido, cabe notar que as associações de recicladores de 
resíduos sólidos apresentam um exemplo importantíssimo. No 
conceito de eficiência tradicional, ou seja, da relação entre insumo e 
produto, estes empreendimentos são um grande fracasso. O produto 
resultante do processo de coleta e triagem do lixo é muito inferior aos 
custos de produção, só sendo viável devido aos importantes 
subsídios públicos, sob a forma de coleta e entrega dos resíduos nos 
galpões. No entanto, esta é hoje uma política pública com aprovação 
praticamente unânime na sociedade. O caso é que, além do plástico, 
do papel, do vidro e dos metais, estes galpões produzem emprego, 
renda, qualidade de vida, diminuição do volume de lixo em aterros 
sanitários, redução no desmatamento, menos lixo nos arroios, 
reaproveitamento de recursos que demorariam séculos para serem 
biodegradados, etc. Os benefícios sociais daí resultantes não são 
remunerados pelo mecanismo de mercado.

José Ricardo Tauile  & Eduardo Scotti Debaco
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POLÍTICAS 
PÚBLICAS
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1) 2003 - Criação do Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES) e da 
Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES); 

2) 2007 – Criação da Frente Parlamentar em Defesa da Economia Solidária no 
Brasil e apresentação do Projeto de Lei Complementar 93/2007, que “estabelece 
a criação do Segmento Nacional de Finanças Populares e Solidárias e dá outras 
providências", e cria, ainda, o Conselho Nacional de Finanças Populares e 
Solidárias e os Bancos Populares de Desenvolvimento Solidário;  

3) 2008 - Projeto de lei 131/2008, de autoria do deputado federal Pompeo de 
Mattos (PDT-RS) que, após aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 
Federal, originou a “Lei das Cooperativas de Trabalho” (lei 12.690, de 19 de julho 
de 2012)18; e 

4) 2010 – Campanha pela Lei de Iniciativa Popular para criação do marco legal da 
Economia Solidária no Brasil. Essa campanha demonstrou a ação política 
exercida pelo Movimento da Economia Solidária, a partir de 2010, o que resultou 
no PL 4.685/2012, apresentado em 08/11/2012 pelos deputados federais Paulo 
Teixeira (PT-SP), Eudes Xavier (PT-CE), Padre João (PT-MG), Luiza Erundina (PSB-
SP), Miriquinho Batista (PT-PA), Paulo Rubem Santiago (PDT-PE), Elvino Bohn Gass 
(PT-RS) e Fátima Bezerra (PT-RN).

Joannes Paulus Silva Forte (IFCH-UNICAMP) 20



Art. 1º Esta Lei estabelece as definições, princípios, 
diretrizes, objetivos e composição da Política Nacional de 
Economia Solidária, cria o Sistema Nacional de Economia 
Solidária e qualifica os empreendimentos econômicos 
solidários como sujeitos de direito, com vistas a fomentar 
a economia solidária e assegurar o direito ao trabalho 
associado e cooperativado. 
Parágrafo 

PL 4.685/2012, 

apresentado em 08/11/2012 pelos deputados federais Paulo Teixeira (PT-SP), 
Eudes Xavier (PT-CE), Padre João (PT-MG), Luiza Erundina (PSB-SP), Miriquinho 
Batista (PT-PA), Paulo Rubem Santiago (PDT-PE), Elvino Bohn Gass (PT-RS) e 
Fátima Bezerra (PT-RN).
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Art. 4º São considerados Empreendimentos Econômicos Solidários aqueles que 
possuem concomitantemente as seguintes características: 
I - ser uma organização coletiva e democrática, singular ou complexa, cujos 
participantes ou sócios são trabalhadores do meio urbano ou rural; 
II - exercer atividades de natureza econômica como razão primordial de sua existência;  
III - ser uma organização autogestionária, cujos participantes ou associados exerçam 
coletivamente a gestão das atividades econômicas e a decisão sobre a partilha dos seus 
resultados, através da administração transparente e democrática, soberania assemblear 
e singularidade de voto dos sócios, conforme dispuser o seu estatuto ou regimento 
interno; 
IV – ter seus associados direta ou preponderantemente envolvidos na consecução de 
seu objetivo social; 
V - distribuir os resultados financeiros da atividade econômica de acordo com a 
deliberação de seus associados, considerando as operações econômicas realizadas pelo 
coletivo;  
VI - realizar pelo menos uma reunião ou assembleia trimestral para deliberação de 
questões relativas à organização das atividades realizadas pelo empreendimento; e 
VII - destinar parte do seu resultado operacional líquido para auxiliar outros 
empreendimentos equivalentes que estejam em situação precária de constituição ou 
consolidação, no desenvolvimento comunitário e para a formação política, econômica e 
social dos seus integrantes. 
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§ 2º Não serão considerados empreendimentos econômicos 
solidários aqueles cujo objeto social seja a intermediação de mão-
de-obra subordinada. 

Art. 8º Os principais beneficiários das políticas públicas de 
economia solidária são os Empreendimentos Econômicos 
Solidários, que podem assumir diferentes formas societárias, 
inclusive a de grupos informais, desde que contemplem as 
características do artigo 4º desta Lei. 
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Art. 10. A Política Nacional de Economia Solidária, para promover o acesso 
a serviços de finanças e de crédito, poderá prever financiamento para 
capital de giro, custeio e aquisição de bens móveis e imóveis destinados 
à consecução das atividades econômicas fomentadas, conforme 
condições a serem estabelecidas em regulamento. 

§ 1º As instituições autorizadas a operar as linhas de crédito que vierem a 
ser estabelecidas na Política Nacional da Economia Solidária poderão 
realizar operações de crédito destinadas a empreendimentos econômicos 
solidários sem a exigência de garantias reais, que poderão ser 
substituídas por garantias alternativas, observadas as condições 
estabelecidas em regulamento.  

§ 2º As operações de crédito a que se refere o § 1.º poderão ser realizadas 
por Bancos Públicos ou por instituições de finanças solidárias, tais como 
cooperativas de crédito, OSCIPs de microcrédito, bancos comunitários e 
fundos rotativos. 
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Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer condições, 
parâmetros e critérios diferenciados para acesso dos 
empreendimentos econômicos solidários às compras 
governamentais, como elemento propulsor do desenvolvimento 
sustentável. 

Art. 15.  Fica instituído o Sistema Nacional de Economia Solidária -
SINAES com a finalidade de promover a consecução da Política Nacional 
de Economia Solidária e a garantia do direito ao trabalho associado. 
Art. 19. Integram o SINAES: 
I - a Conferência Nacional de Economia Solidária, instância responsável 
pela indicação ao CNES das diretrizes e prioridades da Política Nacional 
de Economia Solidária, bem como pela avaliação do SINAES; 
II - o Conselho Nacional de Economia Solidária – CNES, órgão de 
articulação e coordenação das políticas e ações desenvolvidas pelos 
integrantes do SINAES
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Art. 20. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Fundo 
Nacional de Economia Solidária - FNAES, de natureza contábil, 
conforme regulamentação própria, com o objetivo de centralizar 
e gerenciar recursos orçamentários para os programas 
estruturados no âmbito do Sistema Nacional de Economia 
Solidária, destinados a implementar a Política Nacional de 
Economia Solidária prevista nesta Lei. 

Art. 21. Os empreendimentos econômicos solidários 
serão classificados como sociedades de fins econômicos 

sem finalidade lucrativa. 
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ESPAÇOS VIRTUAIS

1) website do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. 

2) o Cirandas, rede social virtual e econômica da Economia Solidária 
criada por iniciativa do FBES. O objetivo do Cirandas.net é 
disponibilizar ferramentas de software livre na internet para apoiar a 
articulação econômica, social e política de quem adere e faz Economia 
Solidária 

3) em 2014 o FBES realizou a campanha de divulgação e arrecadação 
de doações chamada “A Economia Solidária vai ocupar o Facebook”, 
cujo objetivo foi criar o aplicativo gratuito na internet chamado 
“Cirandas no Facebook”. A partir desse aplicativo, realiza-se a 
publicidade e a comercialização de produtos dos empreendimentos 
econômicos solidários.
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PANORAMA
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Segundo dados SIES, o segundo Mapeamento 
da Economia Solidária no Brasil (2010 a 2012) 
contabilizou 19.708 EES, 8.066 a menos que a 
primeira edição. 

20 MIL EMPREENDIMENTOS
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Ao todo, estão envolvidos nesses EES 1.423.631 pessoas associadas, o 
que demonstra que tais iniciativas englobam um contingente nada 
desprezível de trabalhadores em todo o território nacional. Essa 
informação é de grande relevância, uma vez que a capacidade de 
trabalho é a principal fonte de sustentação das experiências de 
economia solidária (Ribeiro e Muylder, 2014).  

Em média, são 73 associados por empreendimento, embora esse 
número varie muito entre as regiões (de 37, na região Sudeste, até 117, 
na região Sul). 

Além disso, a maioria dos EES são compostos por menos de vinte 
sócios, 41,7%, e outros 32,6% possuem entre 21 e cinquenta sócios 
(tabela 4). 

1,5 MILHÃO DE ASSOCIADOS
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Um detalhe digno de nota é o fato de que a média de sócios em 
empreendimentos de atuação rural e urbana é de 155/EES, bem acima 
daqueles que possuem atuação apenas rural ou apenas urbana (64 e 62 
respectivamente). Um fator explicativo desse resultado é que os EES de 
atuação urbana e rural possuem uma proporção mais alta de cooperativas que 
as demais, e as cooperativas apresentam número médio de sócios de 
249/EES, bem superior aos outros tipos de organização. Para se ter uma 
ideia, embora as cooperativas correspondam a apenas 8,9% dos EES 
mapeados, elas respondem por 29,9% do total de sócios envolvidos nesses 
empreendimentos. Por outro lado, em uma relação inversa, enquanto os 
grupos informais somam 30,5% dos EES, a soma de seus associados responde 
por apenas 8,3% do total.

COOPERATIVAS: 9% DOS EMPREENDIMENTOS, 30% 
DOS PARTICIPANTES
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REDES
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As dificuldades econômicas dos empreendimentos comprometem 
diretamente sua capacidade de investimento. Questionados se realizaram 
algum investimento nos últimos doze meses antes da pesquisa, 67,7% do 
total de EES respondeu negativamente e 32,3% disse haver feito algum 
tipo de investimento.

Dentre os principais tipos de investimento listados por esse grupo, os mais 
comuns foram compra de equipamentos, gastos com infraestrutura física 
de instalação e ampliação do estoque de matérias-primas. 

Com isso, muitos empreendimentos acabam se prendendo a um “ciclo 
vicioso”, onde não conseguem investir devido a sua baixa capacidade de 
geração de excedente; e por não investirem, não conseguem potencializar 
sua estrutura produtiva para poderem gerar maior excedente econômico. 

INVESTIMENTO
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Apenas 23,3% do total de EES buscou alguma linha de crédito, e desse 
total, 11,1%, ou seja, apenas a metade do grupo que tentou crédito, 
conseguiu de fato, totalizando 2.368 casos. Dentre os locais mais 
buscados para esses financiamentos, o principal deles ainda é via 
bancos públicos (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco 
do Nordeste). Juntos, eles foram responsáveis por 56,4% dos 
financiamentos realizados. 

É digno de nota o papel dos empreendimentos de finanças solidárias 
nessa questão (cooperativas de crédito, bancos comunitários e 
fundos rotativos solidários), que em conjunto representaram 14,7% 
do total de empréstimos. Esse resultado aponta que, embora ainda 
possuam um baixo percentual de intermediação financeira entre os 
EES, já é maior que a participação dos bancos privados (9,7%), o que 
demonstra o potencial de crescimento desses empreendimentos no 
próprio campo da economia solidária. O gráfico 8 ilustra esses 
resultados.
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obrigado
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