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RESUMO
A presente pesquisa apresenta um estudo sobre a Economia Solidária (ES), com ênfase nas nos Empreendimentos
Econômicos Solidários (EES) existentes no Complexo de Manguinhos, na cidade do Rio de Janeiro. O estudo objetiva
analisar os Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) que estão cadastrados na Secretaria Nacional de Economia
Solidária (SENAES) do Ministério do Trabalho (MTB), fazendo um recorte nas iniciativas existentes no Complexo de
Manguinhos Para isso foi apresentado um estado da arte sobre o conceito de ES, origem, princípios importância, tipos
de EES. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, o que oportunizou a apresentação dos empreendimentos
solidários, segundo a forma de organização, categoria e atividade. Foram coletados dados e informações secundárias
sobre o EES. O resultado da pesquisa mostra de forma geral que a Economia Solidária ainda é um caminho longo a ser
seguido, e por isso, é necessário pensar em ações para o fortalecimento dessa iniciativa.

PALAVRAS-CHAVE: Economia Solidária - Empreendimentos Econômicos Solidários – Manguinhos.

1 INTRODUÇÃO

A  presente  pesquisa  tem  como  objetivo  analisar  os  dados  sobre  os  Empreendimentos
Econômicos Solidários (EES) cadastrados na Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES)
do Ministério do Trabalho (MTB), especificamente no Complexo de Manguinhos, na cidade do Rio de
Janeiro.  É  indiscutível  que  a  falta  de  oportunidades  de  emprego  vem gerando  cada  vez  mais
modalidades de trabalho, realizadas de forma individual,  familiar  ou associativa, formalizadas ou
não. 

Neste estudo foi utilizada a pesquisa documental, com o objetivo de analisar somente os EES
que  foram  mapeados,  cadastrados  e  reconhecidos  pelo  SENAES  como  EES.  Segundo  a
SENAES/MTB  (2016)  para  um  empreendimento  se  classificar  como  de  Economia  Solidária  é
necessário o seguinte:  exercer atividade de produção ou de serviço;  estar organizado de forma
coletiva;  possuir  caráter  permanente  estando  em  processo  de  implantação  ou  já  exercendo
atividades; ser legalizado ou não; ter atividade econômica como motivo da organização. Além disso,
devem  ser fundamentados  nos  princípios  de  autogestão,  cooperação  e  compartilhamento  de
resultados.

De acordo com Singer (2000) 

A Economia Solidária é um modo de produção e distribuição que se mostra de
certa forma alternativo ao capitalismo. Trata-se de uma alternativa inovadora na
geração  de trabalho e  de inclusão  social,  que  busca  a  integração  de  quem
produz, quem vende, quem troca e quem compra. Atua como política pública de
geração de trabalho e renda e vem crescendo no Brasil nas esferas municipais,
estaduais e federais, ainda que seja um universo recente e carente de análises
na sua prática (SINGER, 2000, p. 25).

Para  Santos  (2009)  os  princípios  e  fundamentos  da  Economia  Solidária  podem  ser
considerados  com  potencial  emancipatório,  possibilitando  a  autonomia,  o  reconhecimento  e  a
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proteção cultural dos indivíduos participantes dos empreendimentos solidários, contribuindo para a
efetivação dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais e,  por conseguinte, dos direitos
humanos civis e políticos. 

De acordo com Campello citado por Santos (2013), a Economia Solidária busca uma luta
contra a hegemonia em relação ao conceito de desenvolvimento capitalista e da concepção de que é
por  meio  deste,  que  se  possibilita  o  progresso  tecnológico  e  científico.  Ademais,  a  Economia
Solidária filia-se a um projeto social, pelo qual os movimentos se convergem na luta pela igualdade e
solidariedade, buscando a construção de outro ideal de sociedade. 

Quanto ao desenvolvimento do trabalho primeiramente será feita uma revisão da literatura,
com a definição de Economia Solidária, o contexto histórico, importância, princípios e tipos de EES e
suas principais características. Serão apresentados os dados disponibilizados na SENAES sobre os
Empreendimentos  Econômicos  Solidários  cadastrados,  que  estão  situados  no  Complexo  de
Manguinhos.  São apresentadas as considerações finais  desta pesquisa,  nas quais também são
propostas recomendações para novos estudos acerca da temática pesquisada.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A  fase  inicial  da  pesquisa  caracterizou-se  em  analisar  os  dados  dos  Empreendimentos
Econômicos Solidários na cidade do Rio de Janeiro, especificamente do Complexo de Manguinhos,
cadastrados  na  SENAES/MTB  entre  2010  e  2013  (período  referente  a  segunda  fase  do
mapeamento).  São 191 empreendimentos de Economia Solidária cadastrados, na cidade do Rio de
Janeiro (capital), sendo desse total 7 do Complexo de Manguinhos.

Segundo  dados  do  Instituto  Pereira  Passos,  conforme  Censo  (2010),  o  Complexo  de
Manguinhos  tem  16  comunidades  (descritas  no  item  3).  Considerando  o  número  total  de
aproximadamente 18.000 empreendimentos mapeados no Brasil  pelo SENAES, ficaria complexo
direcionar  a  pesquisa  ao  universo  todo  mapeado.  No  entanto  foram  apresentados,  conforme
proposta do estudo, somente os dados dos EES situados no Complexo de Manguinhos que estão
cadastrados no respectivo órgão. 

Após ter coletado os dados via pesquisa bibliográfica e documental, efetuou-se uma análise
dos dados obtidos com o intuito de trabalhar apenas os mais significativos e apropriados para os
objetivos da pesquisa. 

Uma das técnicas de coleta de dados que serviu de subsídio para atingir o objetivo deste
estudo foi a pesquisa documental. Para tanto, os dados e informações de natureza secundária foram
coletados em documentos disponibilizados pela SENAES/MTB (2016) por meio de um CD, com os
Empreendimentos Econômicos Solidários cadastrados/registrados no Brasil. Para solicitação do CD
foi necessário o envio de um ofício à Coordenação do SENAES pela pesquisadora, com o aval da
Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão da Instituição a qual essa pesquisa está vinculada
partir  da  obtenção  desse  material  deu-se  início  a  análise  dos  dados,  fase  em  que  foram
selecionados somente os dados referentes ao Complexo de Manguinhos que faz parte da amostra
do estudo. Os dados apresentados na pesquisa são referentes ao nome do empreendimento, forma
de organização, categoria e atividade e são apresentados por meio de quadros.

As outras fontes de dados utilizadas foram livros, artigos científicos, teses, dissertações e
sites oficiais de Economia Solidária, com intuito principal de dar sustentação científica ao fenômeno
estudado e suas problemáticas considerando o objetivo proposto. 
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3  RESULTADOS  E DISCUSSÃO

Primeiramente  será  apresentado  o  estado  da  arte  da  Economia  Solidária  (ES)  e
Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) destacando os principais autores, os resultados e
discussão da pesquisa.

Azevedo et al (2009) abordam que a temática da Economia Solidária (ES) surge no Brasil a
partir dos anos 80, crescendo a partir da segunda metade dos anos 90, em decorrência da força que
os movimentos sociais tomaram face à crise de desemprego iniciada em 1981, e agravada com os
efeitos da globalização a partir de 1990. 

De  acordo  com  França  Filho  (2009)  citado  por  Botelho  (2015),  o  campo  de  estudo  da
Economia Solidária tem ampliado seu horizonte, e vem sendo pesquisado por vários estudiosos.
Diferentes áreas do conhecimento, como Economia, Sociologia e Administração publicam estudos
sobre o tema. No Brasil  e no mundo há uma discussão considerável sobre Economia Solidária.
Dentre os autores que a estudam pode-se citar Cattani, França e Laville, Gaiger, Singer e Santos.
Esses autores abordam o tema Economia Solidária  sob várias perspectivas,  como econômicas,
sociológicas e filosóficas. 

As atividades descritas como de ES são antigas no Brasil e no mundo conforme descreve
Gaiger  (2000)  citado  por  Pacífico  (2016).  O  conceito  vem  ganhando  forma  pelo  mundo  como
Economia Solidária no Brasil e como Economia Social em países da América Latina. A criação da
Secretaria  Nacional  de  Economia  Solidária  (SENAES)  conquistou  espaço  no  Brasil  pelo
Mapeamento de onde veio o reconhecimento com políticas públicas voltadas para estes setores.
Recentemente com a Campanha Nacional do Marco Legal da Economia Solidária reconhecendo a
importância  econômica  e  social  da  Economia  Solidária  como  alternativa  de  desenvolvimento
econômico social. A seguir o detalhamento do mapeamento realizado pelo SENAES:

1) Em 2005 foi  realizado o primeiro mapeamento sobre os Empreendimentos Econômicos
Solidários (EES) no Brasil  no qual  foram mapeados 21.855.  Destes aproximadamente 52% são
associações,  36,5% são  grupos  informais  e  aproximadamente  10% são  cooperativas  e  apenas
1,5%, se organizam como empresas. Em 2007 esta base de dados foi  aumentada, chegando a
pouco mais de 22 mil empreendimentos em todo o Brasil. 

2) Em  2010 foi realizado o segundo mapeamento prologando-se um pouco mais em alguns
estados e estendendo-se até 2013.  Os objetivos eram atualizar  e  ampliar  a  base de dados do
Sistema  Nacional  de  Informações  em  Economia  Solidária  (SIES)  no  país  com  informações  de
Empreendimentos Econômicos Solidários e entidades de apoio, assessoria e fomento à Economia
Solidária  que  já  estavam  cadastrados  no  SIES.  As  interseções  se  dão  entre  aqueles  grupos
informais que são confundidos,  e  por vezes ocupam os mesmos espaços como feiras livres da
economia informal. Com relação aos grupos informais de Economia Solidária exemplos comuns são
grupos  de  alimentos  e  artesanatos  que  possuem  os  princípios  de  autogestão,  cooperação  e
compartilhamento dos resultados. Além disso a economia informal tradicional (como camelôs, por
exemplo, ou ambulantes) não se enquadra nos quesitos da Economia Solidária. 

No caso das associações são comuns na Economia Solidária as associações de reciclagem,
de agricultores, entre outras. Não são considerados EES aquelas associações que não tem fins
econômicos. As cooperativas são consideradas de Economia Solidária se são empreendimentos
organizados  pelos  associados  em  que  aqueles  que  trabalham  têm  os  mesmos  direitos  de
participação e resultados.

De acordo  com Gomes e  Parente  (2013)  a  Economia  Solidária  apresenta  características
relacionadas aos aspectos  social,  econômico e  ambiental.  E  social:  i)  evidencia-se  a força  dos
empreendimentos deste tipo na criação de postos de trabalho para pessoas que devido aos seus
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baixos recursos educacionais acabam ficando à margem da sociedade; ii) econômica: é um meio
dos indivíduos obterem rendimentos e terem autonomia econômica;  iii)  ambiental:  as atividades
produtivas buscam práticas de preservação do meio ambiente.

Conforme  abordado  no  site  do  Ministério  do  Trabalho  (2015)  os  princípios  de  ES  são:
cooperação, autogestão, dimensão econômica e solidariedade:

   
Cooperação: existência de interesses e objetivos comuns, a união dos esforços e
capacidades,  a  propriedade  coletiva  de  bens,  a  partilha  dos  resultados  e  a
responsabilidade solidária. 
Autogestão:  os/as  participantes  das  organizações  exercitam  as  práticas
participativas  de  autogestão  dos  processos  de  trabalho,  das  definições
estratégicas e cotidianas dos empreendimentos, da direção e coordenação das
ações nos seus diversos graus e interesses dentre outros. Os apoios externos,
de  assistência  técnica  e  gerencial,  de  capacitação  e  assessoria,  não  devem
substituir nem impedir o protagonismo dos verdadeiros sujeitos da ação. 
Dimensão econômica: é uma das bases de motivação da agregação de esforços
e recursos pessoais e de outras organizações para produção, beneficiamento,
crédito,  comercialização  e  consumo.  Envolve  o  conjunto  de  elementos  de
viabilidade econômica, permeados por critérios de eficácia e efetividade, ao lado
dos aspectos culturais, ambientais e sociais. 
Solidariedade: o caráter de solidariedade nos empreendimentos é expresso em
diferentes  dimensões:  na  justa  distribuição  dos  resultados  alcançados;  nas
oportunidades que levam ao desenvolvimento de capacidades e da melhoria das
condições de vida dos participantes; no compromisso com um meio ambiente
saudável;  nas  relações  que  se  estabelecem  com  a  comunidade  local;  na
participação  ativa  nos  processos  de  desenvolvimento  sustentável  de  base
territorial, regional e nacional; nas relações com os outros movimentos sociais e
populares  de  caráter  emancipatório;  na  preocupação  com  o  bem  estar  dos
trabalhadores e consumidores; e no respeito aos direitos dos trabalhadores e
trabalhadoras.  

Segundo  Gaiger  (2000)  Empreendimentos  Econômicos  Solidários (EES)  são  formas
concretas  de  manifestação  da  Economia  Solidária  e  são  os  principais  protagonistas  do  Fórum
Brasileiro de Economia Solidária (FBES). Os EES caracterizam-se por se basearem nos princípios e
valores presentes na Carta de Princípios da Economia Solidária promovida pelo FBES onde se
destaca, a autogestão na sua organização interna e o fato de serem em sua maioria com caráter de
atividade econômica. O princípio geral da autogestão é que todos os que trabalham são donos do
empreendimento. 

O quadro 1 apresenta os  tipos de EES e suas características: 
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Quadro 1: Tipos de empreendimentos econômicos solidários
Cooperativismo É a forma mais comum de Economia Solidária “O cooperativismo é um

empreendimento, só que não é um empreendimento que visa lucro, é um
empreendimento que visa emancipação, que visa emancipar o indivíduo
das atuais relações sociais (HADDAD, 2005, p.27).

Os clubes de troca “É um espaço onde os associados trocam entre si produtos, serviços e
saberes,  de  uma  forma  solidária,  promovendo  a  autoajuda,  em  um
sistema alternativo  à  economia  vigente,  que  respeita  normas  éticas  e
ecológicas” (CASTRO PASÇALO et al, 2008, p. 289).

Os  LETS  (Local Employmente
and  Trading  Systen  – Sistema
local de Emprego e Comércio)

É  um  sistema  que  congrega  produtores  em  nível  local,  para
intercambiarem seus produtos e serviços para tomar uma empresa que
será gerida e administradas pelos próprios trabalhadores (SINGER, 2000,
p. 130).

Empresas autogestionárias O empreendimento mais simples de materializar a Economia Solidária. As
empresas  autogestionárias,  geralmente,  nascem  por  iniciativa  dos
trabalhadores  que  se  associam  para  formar  uma  empresa  que  será
gerida e administrada pelos próprios trabalhadores.

Comércio Justo É  tido  como  uma  forma  alternativa  ao  comércio  convencional,  pois
respeita  as  necessidades  das  pessoas  envolvidas,  contribui  para  o
desenvolvimento sustentável, oferecendo melhores condições comerciais
e visa proteger os direitos dos trabalhadores (JAFEEE, 2004).

Fonte: Alves (2016, p. 247)    

A pesquisa teve como recorte empírico o Complexo de Manguinhos que é composto por 16
comunidades:  Vila  Turismo,  CHP2,  Parque  João  Goulart,  Parque  Carlos  Chagas  ou  Varginha,
Mandela de Pedra, Conjunto Nelson Mandela, Vila União, Comunidade Agrícola de Higienópolis,
Vitória de Manguinhos (CONAB), Vila São Pedro, Vila Vitória,  Embratel,  CCPL, Nova Era (Nova
Embratel), Parque Oswaldo o Cruz (Amorim) e Conjunto Samora Machel.

Segundo  Instituto  Pereira  Passos  (2010)  o  Complexo  de  Manguinhos  apresenta  uma
população  de  44.051  habitantes.  Segundo  os  dados  do  Censo  de  2010  a  idade  média  dos
moradores de Manguinhos é de 27,1 anos de idade. Há uma predominância de mulheres (52,7%)
em relação a homens (47,3%). Em termos de escolaridade a população de Manguinhos apresenta
média de 8,4 anos de estudo. Apenas 22,5% concluíram o ensino médio, sendo que 2,7% chegaram
a terminar  o  ensino superior  e 5,4% da população não chegaram a receber  qualquer  instrução
formal. A maior parcela (43,9%) tem como grau de escolaridade mais alto o nível fundamental.

Dentre  os  responsáveis  pelos  domicílios  segundo  o  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e
Estatística (IBGE) em 2000, 16,9% não possuíam renda alguma. E dentre os que possuíam renda,
21,3% recebiam até um salário mínimo por mês e outros 50,8% recebiam entre um e três salários,
sendo a renda média aproximada por pessoa é de R$ 366,28. 

No quadro 2 são apresentados os dados cadastrados dos EES da Secretaria Nacional de
Economia Solidária (SENAES) do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTB) (2016). Como a
pesquisa foi voltada para o Complexo de Manguinhos os dados são descritos de forma parcial com
base no nome do empreendimento, forma de organização, categoria e atividade. 
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Quadro 2: Relatório Parcial de Empreendimentos Econômicos Solidários (2010-2013)
Nome do Empreendimento Forma de

Organização
Categoria Atividade

Flor de Mangue Grupo informal Produção Confecção
Mãos na massa Grupo Informal Produção Cantina
Lanchonete Real Não informado Não informado Não informado
Mania de fazer arte Não informado Não informado Não informado
Rede de artesãos de Manguinhos Grupo informal Comercial Não informado
Feira do Circuito Carioca de Economia Solidária 
da Comunidade de Manguinhos

Grupo informal Comercial Não informado

Manguinhos - Mudas Grupo Informal Produção Não informado
Fonte: SENAES/MTB (2016), adaptado pelas autoras.

Observa-se  que  do  total  dos  empreendimentos  cadastrados  (7)  no  item  formas  de
organização 71,4% são grupos informais e 28,6% não informados; em relação à categoria, 43%
produção, 28,5% comercial e 28,5% não informado; no item atividade, 14% confecção, 14% cantina
e 72% não informado.

O Comitê de Pesquisa do Núcleo de Solidariedade Técnica (Soltec)/UFRJ citado por Alvear
(2012) destacou que os ramos de atividade mais encontrados no Complexo de Manguinhos são nos
setores característicos da economia popular, como alimentação, bebidas e vestuário. O setor de
vestuário  na  Comunidade  de  Varginha  representa  51%  da  economia  local.  Outra  forma  de
organização é a de grupos informais em torno de 49%. Os dados da Soltec/UFRJ reforçam os dados
da SENAES/MTB (2016) nesses aspectos abordados.

Nos dados referentes aos Empreendimentos Econômicos Solidários da SENAES não está
descrita a modalidade “tipos de empreendimentos econômicos solidários” conforme quadro 1, mas
foi mencionado pela própria SENAES que os empreendimentos cadastrados são fundamentados
nos princípios de autogestão, cooperação e compartilhamento de resultados. 

Conforme publicado no site da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (SETRAB, 2014) a
artesã e líder da Cooperativa “Mãos de Talento” Aracina Ferreira dos Santos de 63 anos, moradora
do Complexo de Manguinhos viu sua vida mudar há 5 anos quando decidiu fazer parte da Economia
Solidária. Moradora da comunidade de Manguinhos, ela, que antes cuidava de crianças e tinha uma
renda mensal de no máximo R$1.100 viu esta realidade mudar. A artesã relata em reportagem no
site que trabalha com as filhas e que sua vida mudou completamente trabalhando em casa (grupo
informal – forma de organização) com artesanato (produção – categoria) onde dobrou sua renda
mensal. Conclui ainda que espera ter a oportunidade de melhorar ainda mais sua vida e de sua
família através do próprio trabalho. Finaliza relatando que tem orgulho de ser artesã.

O depoimento citado reforça os dados levantados na pesquisa onde predomina nas formas de
organização e categoria os grupos informais e produção, respectivamente. A renda mensal da artesã
praticamente dobrou a partir da existência do empreendimento.

4 CONCLUSÃO

Este artigo teve como objetivo analisar  os dados sobre os empreendimentos econômicos
solidários cadastrados na SENAES/MTB, em específico, no Complexo de Manguinhos. No tocante à
Economia Solidária constatou-se pela pesquisa realizada que ainda há um caminho longo a ser
percorrido,  apesar  da ES ser  uma alternativa  de geração de renda e  trabalho para as famílias
contribuindo para sua autonomia socioeconômica e melhoria da qualidade de vida das comunidades.
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É importante frisar que o objetivo proposto é uma etapa preliminar da pesquisa, e que a partir desse
poderá ser dado continuidade ao estudo. 

A  Economia  Solidária  possui  muitas  vantagens  e  capacidade  de  proporcionar  resultados
positivos, mas isso depende de todos contribuírem para o desenvolvimento deste movimento, no
intuito não apenas de beneficiar indivíduos isolados, mas de beneficiar a todos por meio de ações
coordenadas. 

Em específico no Complexo de Manguinhos a ES se tornou uma alternativa de geração de
renda e trabalho para muitos, conforme dados da SENAES, mesmo a maioria pertencendo a grupos
informais. E constatou-se também na pesquisa, que os EES cadastrados se baseiam no princípio da
autogestão por ser uma exigência do SENAES no momento do mapeamento dos empreendimentos.

Na ES a autogestão é uma das práticas mais importantes, pois obtém o exercício de práticas
participativas nos processos de trabalho, nas definições estratégicas e cotidianas, bem como na
direção e coordenação das ações nos diversos graus de interesses dos associados. Essas ações
são possíveis em EES, porque uma organização com autogestão busca manter o trabalho e renda
com o compromisso das pessoas com atividades produtivas envolvendo a vontade e a inteligência
coletiva. 

Por essas razões citadas no estudo propõe-se que haja uma buscar maior por articulações
com instituições públicas e privadas, principalmente para formulação de políticas públicas, apoio e
viabilização de recursos para fomento de iniciativas na área. 

Como desdobramento da pesquisa algumas sugestões e ações são propostas para ampliar o
movimento  da  ES  não  somente  na  Comunidade  estudada,  como:  capacitar  as  pessoas  nos
territórios  para  as  práticas  de  ES,  participação  em  fóruns  de  Economia  Solidária,  desenvolver
lideranças (atores sociais)  para aprenderem a lidar  com as práticas de Iniciativa de ES, buscar
captar recursos para o desenvolvimento das iniciativas de ES, buscar articulações com instituições
públicas e privadas e formulação de políticas públicas de fomento às iniciativas solidárias.
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