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RESUMO 

A Economia Solidária pode ser percebida como um recurso necessário para a superação da 

desigualdade social e econômica nos países de “terceiro mundo” e, principalmente, na 

América Latina. Sendo a ECOSOL um movimento social que se propõe a ser um novo modo 

de produção, capaz de induzir a inclusão social e o desenvolvimento cooperativo e sustentável. 

O objetivo deste trabalho é apresentar o contexto da Economia Solidária na esfera 

mercosulina, bem como os desafios que a ECOSOL encontra para sua consolidação nestes 

territórios, sendo um destes desafios a sua institucionalização.  
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INTRODUÇÃO 

O movimento da Economia Solidária se difunde como um novo modo de produção, 

pautando-se nos princípios da autogestão, solidariedade e cooperação, explica Singer (2002). 

Com raízes nas lutas sociais, a Economia Solidária nasce em resposta ao modelo de produção 

capitalista industrial e se desenvolve como uma busca pela superação das desigualdades 

econômicas e sociais.  

Em suma, o entendimento da Economia Solidária transita entre ser “um instrumento 

político” e uma estratégia de “geração de renda e emprego”. Sendo a partir desta segunda 

abordagem que a ECOSOL ganha notoriedade nas agendas políticas, principalmente, voltada 

para as ações dos partidos de esquerda.  

No Brasil, a Economia Solidária ganha impulso com a institucionalização da 

Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) em 2003. A partir da experiência da 

SENAES, o Brasil serviu de apoio técnico e levou contribuições efetivas sobre Economia 

Solidária para fóruns e encontros de articulação continental. Desse modo, o Brasil passa a ter 

um papel importante na disseminação da Economia Solidária nos países da América Latina e 

principalmente, para os países integrantes do Mercosul. 

Frente à realidade de desigualdades socioeconômicas na América Latina, bem como 

nos países de “terceiro mundo”, a Economia Solidária pode ser vista como um recurso 

necessário para a superação desses problemas.  Em vista que a ECOSOL significa 

desenvolver um novo modelo econômico que contrapõe a lógica capitalista e, 

consequentemente, a redução dessas desigualdades.  

Contudo, a Economia Solidária passou a ser percebida apenas como uma estratégia 

política para o enfrentamento do desemprego, descaracterizando-a enquanto outra prática de 

produção capaz de reduzir as problemáticas sociais. A ausência de um reconhecimento efetivo, 

que impossibilita os avanços da ECOSOL, tem origem em seu processo de institucionalização.  

Assim, o presente trabalho tem como objetivo apresentar as perspectivas da Economia 

Solidária no Mercosul – tendo como foco o Brasil enquanto Estado membro nessa dinâmica 

do bloco –, levantando os possíveis desafios que o movimento enfrenta no seu processo de 

institucionalização. Para isto, o trabalho foi dividido em quatro etapas. A primeira parte busca 

conceituar a Economia Solidária enquanto movimento político e econômico, e sua 

contextualização no cenário brasileiro. Na segunda etapa do trabalho, se propõe apresentar o 



  

 

Mercosul e seus avanços no eixo social. A terceira caracteriza a Economia Solidária no 

contexto do Mercosul. A quarta seção aborda a Economia Solidária no Mercosul a partir de 

uma ótica de institucionalização. A quinta apresenta a Economia Solidária enquanto recurso 

para os países latino americanos. A sexta seção contém as considerações finais, abordando de 

forma breve as problemáticas da institucionalização do movimento no eixo mercosulino. 

1. O MOVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA  

Em resposta ao modelo de produção hegemônico no período do capitalismo industrial, 

a Economia Solidária nasce como uma reação ao empobrecimento dos artesãos instigados 

pela difusão das máquinas e da nova organização de fabril de produção (SINGER, 2002). 

Assim, reflexo de uma série de lutas sociais e de críticas à forma que o processo de trabalho é 

desenvolvido por meio do sistema (GOERK & FRAGA, 2010), a Economia Solidária se 

estabelece. 

Para Singer (2002, p.10), a Economia Solidária é “outro modo de produção, cujos 

princípios básicos são a propriedade associada ou coletiva do capital e o direito à liberdade 

individual”. É, portanto, um modo de produzir, comercializar, consumir e poupar de forma 

justa e igualitária pautada nos princípios da cooperação, autogestão e solidariedade.  

Ademais, França Filho (2007, p.13) reflete que o termo Economia Solidária está 

apoiado sobre “o desenvolvimento de atividades econômicas para a realização de objetivos 

sociais”, para o autor é um movimento de renovação da economia.  

Contudo, vale-se destacar os apontamentos de Paes de Paula et al. (2011) sobre as 

concepções do que é a Economia Solidária. De acordo com esses autores, a definição do 

movimento pode estar atrelada ao seu aspecto de “geradora de renda aos trabalhadores 

excluídos”, como também pode está relacionado em “ser um instrumento política que 

contrapõe a lógica mercantil”.  Desse modo, para este trabalho, consideramos a segunda 

abordagem, que é defendida por Singer (2002) e França Filho (2007). 

Assim, em contraponto ao modelo hegemônico, o movimento de Economia Solidária 

busca a superação das desigualdades econômicas e sociais, atuando como uma forma 

alternativa de gerar renda e trabalho. Goerk e Fraga (2010) indicam que os empreendimentos 

solidários podem ser constituídos em: pequenos produtores, grupos de produção comunitária, 

associações, cooperativas, dentre outras.  



  

 

Ainda para as autores citadas, esses empreendimentos costumam surgir como um 

enfrentamento das dificuldades geradas pela questão sociais ou por iniciativas informais de 

geração de renda, como resposta ao cenário de desemprego e instabilidade econômica. 

 

1.1 BRASIL E A ECONOMIA SOLIDÁRIA  

No contexto brasileiro não é diferente, o movimento ganha força a partir da crise 

social no final do século XX. Singer (2002) explica que este período foi marcado pela 

desindustrialização, pelo desemprego em massa e acentuada exclusão social. Portanto, como 

mencionado, a Economia Solidária é fomentada no país como uma alternativa de geração de 

emprego e como uma ação de inclusão social.  

França Filho (2007) afirma que as políticas de Economia Solidária no Brasil 

inauguraram uma forma de intervenção do Estado na geração de trabalho e renda. As 

primeiras experiências de programas específicos voltados para o movimento surgiram no final 

dos anos 1990, afirma Silva (2018). O primeiro programa no Brasil foi o Programa de 

Economia Popular Solidária – ECOPOPSOL (1998-2002) no Rio Grande do Sul, pioneiro na 

definição da Economia solidária como estratégia de política pública. 

Contudo, foi em 2003 que a Economia Solidária foi institucionalizada no Brasil, por 

meio da Lei Nº 10.683 e do Decreto Nº 4.764, que estabeleceu a criação da Secretaria 

Nacional de Economia Solidária - SENAES (SILVA, 2018). No mesmo ano, também foi 

criado o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), principal organismo de 

interlocução das organizações da sociedade civil com o governo federal. Em 2015, é criado o 

1º Plano Nacional de Economia Solidária (2015-2019), que se propõe a ser um instrumento de 

orientação para as políticas públicas, buscando fomentar e fortalecer o movimento. 

Contudo, nos últimos anos, o que observamos é uma fragmentação do movimento. 

Como exemplo, a medida provisória 870/2019 extinguiu a SENAES e teve suas atribuições 

transferidas ao Ministério da Cidadania. Além de que, as competências relacionadas à 

Economia Solidária ficaram restritas a políticas de assistência social. O que descaracteriza 

todo o movimento enquanto luta social e política.  

Ademais, Silva (2018) expressa à questão orçamentária da SENAES, indicando um 

volume de recursos baixo para a efetivação do programa nacional, conforme Gráfico 1. O 

orçamento destinado às políticas de fomento à Economia Solidária têm se reduzido desde 



  

 

2016, em especial, devido à mudança do corpo político. De modo que, por não está prevista 

na constituição, seus recursos podem ser diminuídos por meio de cortes ou contingenciamento. 

Silva (2018, p.35) afirma que a “descontinuidade as ações é real e que a política de ECOSOL 

permanece em um contínuo estado de instabilidade”. 

Gráfico 1 – Evolução do Orçamento e da execução orçamentária da SENAES (2004 – 2018) * 

 

Fonte: Orçamento Brasil/Câmara dos deputados. Disponível em: <http://wwww2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/comissoes-mistas/cmo/destaques/copy_of_ploa-2017-lei-orcamentaria-anual>. 

* Valores atualizados para dezembro de 2017. 

 

Portanto, nota-se que os desafios que o movimenta enfrenta no Brasil diz respeito à 

institucionalização do mesmo. Com as políticas sendo descontinuadas, a extinção da 

SENAES e até a redução do orçamento público demonstram que o movimento enquanto 

política pública está sendo descontinuado frente às alterações do novo governo. Mesmo que a 

Economia Solidária permita a geração de trabalho e renda e, consequentemente, seja uma 

forma de superação das desigualdades econômicas e sociais. França Filho (2007) pontua a 

institucionalização da ECOSOL como um caminho necessário para o seu reconhecimento 

como outra prática de produção e meio de reduzir as problemáticas sociais e econômicas do 

país. 

 

2. A CRIAÇÃO DO MERCOSUL E AS MUDANÇAS PARADIGMÁTICAS: 

AVANÇOS NO EIXO SOCIAL 

 Quando se aborda o contexto latino-americano, é possível considerar o Mercosul 

(Mercado Comum do Sul) enquanto bloco econômico expressivo, pois foi criado no início da 



  

 

década de 1990 com a finalidade de estabelecer um acordo de complementação comercial por 

meio do Tratado de Assunção. A evolução do bloco promoveu uma integração regional entre 

os membros a partir de uma perspectiva comercial. Contudo, ao longo de sua existência, o 

bloco não se limitou à perspectiva comercial, tendo em vista as percepções que surgiram 

sobre as assimetrias entre seus participantes (OLIVEIRA; LIMA, 2017).  

 Ao ser instituído, o Mercosul foi pautado em quatro diretrizes centrais: (1) foco na 

livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos através da união aduaneira; (2) 

estabelecer uma tarifa externa comum que estivesse vinculada à uma política comercial 

comum; (3) orientar políticas macroeconômicas e setoriais, como no comércio exterior, na 

agricultura, indústria, fiscalização monetária, cambial e de capitais, de serviços, alfandegária, 

transportes e comunicações; (4) estabelecer uma cooperação que contasse com a harmonia das 

legislações de seus membros, a fim de firmar o processo de integração (MERCOSUR, s.d).  

 Além de ser composto por Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela (este 

último teve seu ingresso em 2012), o Mercosul conta com alguns associados: Bolívia, Chile, 

Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname (MERCOSUR, s.d). Portanto, todos os países 

da América do Sul fazem parte do Mercosul, quer como Estados parte, quer como associados. 

Com a concentração dos países no bloco, foi possível notar as diferenças em relação ao 

tamanho das economias, o que fomentou a busca por estratégias de desenvolvimento que 

atendessem além das questões comerciais (OLIVEIRA; LIMA, 2017). Desde sua criação, o 

foco central do bloco foi a criação de um mercado comum, em virtude de um conjunto de 

medidas neoliberais que permeavam países como Brasil e Argentina, que eram considerados 

Estados-parte principais para o Mercosul. O bloco foi visto como uma ferramenta para a 

melhoria de condições dos países sul americanos, haja vista que os países precisavam cumprir 

uma série de exigências derivadas do processo de globalização e liberalização dos mercados. 

Este cenário favoreceu a condição do acordo estabelecer-se em uma categoria comumente 

comercial (VIZENTINI, 2007).  

 A partir dos anos 2000 houve uma mudança de paradigma intra-bloco, que levou à 

incorporação de uma dimensão social, distinta do processo de desenvolvimento tradicional 

que fora idealizado inicialmente pelo bloco (AMUSQUIVAR, 2012). Nesta conjuntura, 

instituiu-se o projeto Mercosul Social e Participativo, que abrangeu novos temas na agenda 

Mercosulina, como a Economia Solidária.  



  

 

 Inaugurou-se uma nova fase regional e internacional no Mercosul. Esta nova fase 

contou com a ascensão de governos de esquerda na América Latina, trazendo novos modelos 

de desenvolvimento. Em suma, trata-se de propor novas formas de pensamento e, tratando-se 

da Economia Solidária, significa instaurar um modelo de gestão distinto dos parâmetros 

tradicionais que reafirma o modo de produção capitalista. Tal condição é concebida em uma 

lógica que é própria da América do Sul, em que os países da região são considerados 

periféricos frente aos países do centro – países que detém de maiores condições monetárias e 

fiscais no sistema financeiro internacional (AMUSQUIVAR, 2012). Neste cenário, a 

Economia Solidária pode representar não só uma alternativa, mas um recurso necessário para 

os países do chamado “terceiro mundo”. No entanto, apesar da Economia Solidária 

apresentar-se como um modelo de gestão adequado para a realidade latino-americana, surgem 

questionamentos sobre o processo de institucionalização do modelo para os Estados parte do 

Mercosul, pelo fato dos mecanismos e elementos de institucionalização não serem tão 

expostos e esclarecidos pelo próprio bloco.  

 A noção de fortalecimento da Economia Solidária vigora na fragilidade do capitalismo 

periférico, em que a estagnação econômica, a desaceleração do crescimento e o desemprego 

são mais alarmantes, apesar de serem midiaticamente menos visíveis (CRUZ, 2006). Contudo, 

um dos pressupostos é de que existem dificuldades de institucionalização da Economia 

Solidária no contexto do Mercosul. Tais dificuldades podem tornar-se impeditivos para o 

desenvolvimento de melhorias no processo. A seção seguinte traça um breve relato sobre 

como ocorreu o desenvolvimento da Economia Solidária no eixo mercosulino, além de 

apontar para a questão do processo de institucionalização em favor da sustentação e dos 

avanços do movimento. 

 

3. O PROCESSO DE ARTICULAÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO 

MERCOSUL 

 Ao discutir sobre Economia Solidária, há diversos pontos de vista no que tange à 

capacidade de transformação no cenário macrossocial no qual se insere. Há pesquisadores que 

defendem que o movimento está intimamente relacionado à grupos populares isolados e em 

situação de exclusão social e, em virtude disso, deveria ser incorporado como paradigma de 

política pública no campo das relações de trabalho. Para outros teóricos, trata-se de 



  

 

instrumentos concretos para que haja uma evolução em favor da superação do capitalismo 

(BRASIL, 2018). No caso do Mercosul, a instituição de um viés social foi pensado de forma 

associada aos questionamentos do modelo tradicional de desenvolvimento, tendo em vista que 

a meta primordial do bloco seria atenuar as assimetrias provocadas pelas desigualdades 

sociais.  

 Projetar a Economia Solidária no eixo mercosulino significa, para o bloco, 

desenvolver ações concretas em torno de um modelo que não contempla a lógica predatória 

da acumulação assimétrica do modelo capitalista. Tratando-se de um bloco econômico, esta 

condição representa uma inovação em termos de organização social, devido a promoção da 

autogestão. Em suma, a Economia Solidária significaria para o Mercosul uma nova forma de 

estruturação do arranjo cooperativo, que considera a ausência de hierarquia para a diminuição 

de assimetrias econômicas. Este cenário não só promove o desenvolvimento econômico, 

como também aprofunda os laços da integração de uma entidade que era vista como um lócus 

de competitividade em sua dinâmica interna (AMUSQUIVAR, 2012).  

 A experiência nacional da prática da Economia Solidária influenciou a comunidade 

internacional em termos de compreensão de novos meios que estivessem vinculados aos 

ideais de integração regional. A expansão do movimento não só a nível regional, mas também 

global, pode ter sido derivada do agravamento da crise econômica e financeira de 2008, que 

gerou estagnação e instaurou um período de recessão (SINGER, 2014).  

 A emergência da temática da Economia solidária em nível regional, em específico no 

Mercosul, contou com a participação ativa do Brasil nos foros de discussão. Isto se deu, 

principalmente, pelo fato da Secretária Nacional de Economia Solidária (SENAES) ter 

representado um projeto significativo e que contribuiu para os avanços do movimento em 

nível nacional. Deste modo, por meio da experiência da SENAES, o Brasil serviu de apoio 

técnico no âmbito das Relações Internacionais para os demais países, ao ser convidado a 

dialogar com representações de diversos Estados para compartilhar o que fora desenvolvido 

no país. Os encontros funcionam como uma forma de estabelecer cooperações internacionais 

e de participação em fóruns de articulação continental (BRASIL, 2011).  

 No eixo do Mercosul, foi criada em 2001 a Reunião Especializada de Cooperativas do 

Mercosul (RECM), que funcionou como um recurso substancial para o Grupo do Mercado 

Comum – órgão executivo central do Mercosul –, em virtude de promover espaços 



  

 

institucionais que contou com o apoio brasileiro através das experiências trazidas pela 

SENAES. Em 2007, o Brasil engajou-se na RECM, trazendo contribuições efetivas em 

relação à Economia Solidária. Para além das fronteiras regionais, A SENAES foi convidada 

para eventos e espaços de cooperação por outros países, como Venezuela, Equador, Argentina, 

Uruguai, Paraguai, Bolívia, México, Cuba, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Portugal, 

Timor Leste, Alemanha, Senegal, Moçambique e Angola (BRASIL, 2011). Portanto, é 

evidente que o Brasil contribuiu para a disseminação da Economia Solidária não só no âmbito 

mercosulino, mas a nível mundial.  

 

4. A ECONOMIA SOLIDÁRIA NO MERCOSUL SOB A PERSPECTIVA DA 

INSTITUCIONALIZAÇÃO 

 A partir da década de 1960, os estudos sobre a influência das instituições ganharam 

maiores proporções. North (1990) aponta que, mais importante que as evoluções tecnológicas 

ou a acumulação de capital para o desenvolvimento de uma nação, existem as instituições.  

 Para sustentar as discussões sobre a Economia Solidária no contexto do Mercosul, é 

relevante tratar a perspectiva da Institucionalização. A Institucionalização abrange a 

construção organizacional de uma determinada entidade. Essa construção compreende 

indivíduos que possuem interesses próprios e que devem se adaptar àquele ambiente. Essa 

heterogeneidade influencia a geração de valores da instituição (SELZINICK, 1957).  

 De antemão, é importante esclarecer que o Institucionalismo não se trata de um campo 

de estudo unificado. Existem diversas correntes que não são, necessariamente, convergentes. 

Portanto, refere-se a um corpo teórico plural que, inclusive, alcança os estudos 

organizacionais. 

 O processo de institucionalização é composto pelas seguintes etapas: (1) 

habitualização; (2) objetificação; (3) sedimentação. A primeira etapa é motivada por 

incentivos ambientais, que podem ser de natureza legislativa, tecnológica, de mercado e etc. 

Nesta etapa, estes incentivos levam à criação de novos arranjos estruturais, de modo que a 

instituição pode observar práticas de outros organismos que tenham passado pelo mesmo 

processo. No que tange a objetificação, nota-se que há um avanço em termos de aceitação de 

novos mecanismos e práticas, isto é, o ambiente começa a experimentar um certo consenso do 

grupo, em que são reconhecidos os pontos positivos da adesão do novo ideal implementado. 



  

 

Na medida em que surgem bons resultados – bem como se observa o êxito de outra instituição 

que tenha experimentado a mesma solução –, uma legitimidade cognitiva e normativa se 

consolida. Na terceira e última etapa ocorre a sedimentação, que consiste no prosseguimento 

histórico da estrutura por um período considerável. Neste contexto, tem-se o exercício de 

apresentar as novas práticas aos membros recém-chegados à instituição (TOLBERT; 

ZUCKER, 1988).  

 Ainda em relação às etapas de institucionalização, uma organização pode sofrer em 

virtude de desorientações que possivelmente surgem ao longo do percurso, isto quando 

normas e diretrizes acabam não sendo tão bem aceitas pelo grupo. Este cenário resulta no 

fenômeno chamado “desinstitucionalização”, em que determinados mecanismos, orientações, 

são marginalizadas e deixam de ser assumidas com certo grau de prioridade. Contudo, há uma 

outra etapa factível: reinstitucionalização. A reinstitucionalização ocorre quando uma nova 

ordem se estabelece (OLSEN, 2008).  

 Ao longo deste estudo, algo nos chamou à atenção em relação à dinâmica da 

Economia Solidária no Mercosul: existe uma escassez de estudos científicos que tratem, 

especificamente, do tema, assim como não há uma divulgação e acesso facilitado de materiais 

em sítios eletrônicos que esclareçam em que estágio está o assunto no contexto mercosulino, e 

isto envolve quais mecanismos estão sendo implementados, os incentivos recebidos, ou seja, 

os avanços do projeto. Ainda que se exponha a existência de fóruns em parcerias municipais 

com cidades dos Estados membros, o conteúdo ainda parece vago. No entanto, a Economia 

Solidária pressupõe um ideal que pode ser enriquecedor para os países latino americanos – 

algo que será tratado mais adiante.  

 Em virtude das questões colocadas, e também pelo interesse de aprofundamento no 

tema da institucionalização por ser um campo que permite bastante exploração, foi construído 

a linha de pensamento em questão. A junção das ideias apresentadas despertou algumas 

reflexões para possíveis contribuições em pesquisas futuras: em que fase do processo de 

institucionalização da Economia Solidária o Mercosul se encontra? Quais mecanismos 

incorporados pelo bloco podem promover os avanços deste processo para o Brasil? 

 Complementando as ideias expostas nesta seção e, com o intuito de ampliar as 

discussões, apresenta-se uma linha de pensamento convergente. Segundo Alcântara (2005), a 

institucionalização de uma prática prevê três processos: a naturalização, a regulamentação e a 



  

 

rotinização. A primeira baseia-se na ideia de que a ação é desprovida de reflexividade, 

pautando-se no fato dos indivíduos internalizarem tipologias morais – algo que não é tão 

defendido pela autora como os demais processos; a segunda conta com o estabelecimento de 

normas formais e/ou informais; a terceira trata da consolidação da ação rotinizada, que se 

efetiva de acordo com a ideia de práxis. Para consolidar-se, os indivíduos precisam passar por 

um processo de aculturação com relação ao novo hábito, contando com o auxílio de recursos.  

 Em relação ao Brasil, para alguns autores a institucionalização da Economia Solidária 

é um processo consolidado no país, e foi marcado pela criação da SENAES em 2003. De 

acordo com Silva, Gomes e Carbonai (2018), este fato se deu por pressão dos movimentos de 

ECOSOL articulados com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Este marco caracteriza 

o reconhecimento do movimento de ECOSOL e de suas políticas públicas, o que pode, 

inclusive, fazer do país uma influência enquanto Estado-parte do Mercosul para a sustentação 

da temática no bloco.  

Entretanto, Nagem e Silva (2013) tecem uma crítica a este processo de 

institucionalização. Para os autores, a Economia Solidária permaneceu como uma estratégia 

marginal de intervenção do governo na redução do desemprego. Acrescentando a crítica, 

Silva, Gomes e Carbonai (2018) apontam que as políticas de Economia Solidária não 

passavam de um instrumento transitório para reduzir os conflitos sociais e o desemprego 

estrutural.  

Em suma, quando tais problemas fossem solucionados, as políticas de Economia 

Solidária poderiam ser descartadas, o que caracteriza um estado de instabilidade destas 

políticas (NAGEM; SILVA, 2013). De fato, no atual contexto político, nota-se uma 

descontinuidade das políticas de ECOSOL e redução dos recursos políticos voltados para o 

setor.  

 

5. A ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO UM RECURSO PARA OS PAÍSES LATINO 

AMERICANOS 

 O Movimento de Economia Solidária vêm seguindo uma lógica de “salvação” frente 

às crises econômicas. Tendo surgido no período pós-Revolução Industrial, o movimento é 

esquecido durante o período pós-Guerra Mundial. Sendo retomado como pauta política na 

crise dos anos de 1970. No Brasil segue-se a mesma lógica, as políticas de Economia 



  

 

Solidária se fortalecem no final do século XX como alternativa à crise e ao desemprego em 

massa (SINGER, 2002).  

 De acordo com Schiochet (2009), a Economia Solidária é uma estratégia própria da 

sociedade civil, mas que com a chegada ao poder local das forças democrático populares, a 

ECOSOL passou a ser incorporada na agenda dos governos. De modo que, na década de 1990, 

foram implantados os primeiros programas governamentais de apoio a Economia Solidária, 

sendo o Programa de Economia Popular Solidária – ECOPOPSOL (1998-2002) um grande 

exemplo pioneiro, bem como a criação do FBES (2001) e da SENAES (2003).  

Nos anos seguintes, outras decisões marcaram os avanços políticos do movimento, 

como as Conferências Nacionais de Economia Solidária (Conaes), realizadas em 2006, 2010 e 

2014, o 1º Plano Nacional de ECOSOL (2015-2019) e a criação do Sistema Nacional de 

Economia Solidária (2018). Sem citar os planos, fóruns e conselhos nos estados e municípios. 

A partir desses programas, voltados para a geração de emprego e renda, muitos 

empreendimentos solidários surgem. De acordo com o Primeiro Mapeamento de Economia 

Solidária, realizado pela SENAES em 2004, o aumento foi de 85% de Empreendimentos 

Solidários (EES) entre os anos de 1990 e 2005. Contabilizando em 2007, 21.859 EES. Ou seja, 

o apoio e ações do governo foram fatores importantes para o crescimento do movimento em 

todo o país.  

Assim, a ECOSOL é vista como base para o planejamento de novos projetos de 

desenvolvimento local, oferecendo uma perspectiva de incentivar o trabalho solidário e 

cooperativo frente ao fenômeno do desemprego (SILVA, 2018). Para Asseburg e Gaiger 

(2007), a ECOSOL é um exemplo de reconhecimento e promoção do protagonismo das 

classes sociais mais baixas, pois reúnem indivíduos por meio de práticas de participação, de 

cooperação e autogestão, propondo romper com a lógica da desigualdade. 

A desigualdade social está enraizada na má distribuição da produção econômica. 

Asseburg e Gaiger (2007) explicam que mesmo nas fases de crescimento econômico, as 

tendências de repartição desigual de renda permanecem constantes. Assim sendo, políticas 

direcionadas a este problema e que promovem o desenvolvimento de capacidades que 

permitam as pessoas gerarem a própria renda, podem induzir o crescimento dos mesmos. 

Consequentemente, podem gerar efeitos redistributivos, o que iria acarretar em um aumento 



  

 

da equidade social e econômica. De acordo com Asseburg e Gaiger (2007) as políticas de 

Economia Solidária se encaixam nessas características.  

Contudo, vale destacar que as políticas de ECOSOL ainda são “políticas de governo”, 

como aponta Schiochet (2009), ou seja, dependem dos partidos e grupos políticos que estejam 

no poder. Dessa forma, alterações nesse corpo políticos podem provocar a descontinuação das 

políticas de ECOSOL. E é o que se vem observando no atual cenário brasileiro. O fim da 

Secretaria Nacional de Economia Solidária, a redução para o departamento do Ministério da 

Cidadania, a queda abrupta no Orçamento Nacional destinadas ao Fomento da Economia 

Solidária no país são exemplos concretos do que Schiochet relatou em 2009. 

A institucionalização da Economia Solidária é o processo de transformá-la em política 

de Estado, entendendo-a como algo permanente, sujeito de direitos e das obrigações públicas, 

transformá-la em lei, defende Schiochet (2009). O autor explica que este processo 

caracterizaria a ECOSOL “não como uma opção de governo, mas uma exigência pública” 

(SCHIOCHET, 2009, p.58). 

Contudo, o autor aponta que a institucionalização não se cessaria na constituição de 

uma lei, seja nacional, estadual e/ou municipal. Mas também está presente nas iniciativas, na 

“força política originária das alianças e compromissos entre a economia solidária e demais 

sujeitos e lutas emancipatórias” (SCHIOCHET, 2009, p. 59). A institucionalização da 

ECOSOL no Brasil é um caminho necessário para seu reconhecimento como prática capaz de 

reduzir os problemas sociais e econômicos do país (FRANÇA FILHO, 2007). 

 Portanto, a Economia Solidária é um caminho necessário para o enfrentamento das 

desigualdades sociais e econômicas, já relatavam Asseburg e Gaiger (2007). Mas para ser 

percebida como tal, precisa passar por um processo de institucionalização. Que a transforme 

não mais em uma política de governo, mas um direito do cidadão e um dever que o Estado 

deve garantir, uma exigência pública para o desenvolvimento pleno das classes 

desfavorecidas.  

No Brasil, têm-se observando uma descontinuação das políticas voltadas à ECOSOL. 

Além da extinção da SENAES, o Orçamento Nacional voltado para o fomento dos 

empreendimentos solidários têm-se reduzido drasticamente desde 2016. De acordo com as 

propostas orçamentárias para 2020 (BRASIL, 2019), o montante pode chegar a 5,38 milhões 

de reais o que equivale a uma redução aproximada de 72,8%. Não só no âmbito do 



  

 

financiamento, mas em 2014, de acordo com o Segundo Mapeamento de EES no Brasil, o 

número de empreendimentos solidários era de 19.708 – uma redução de 9,8%.  

Esses números demonstram a fragilidade em que a situação da ECOSOL se encontra 

no contexto brasileiro. Contudo, a solução eminente para estes problemas para ser a 

institucionalização da Economia Solidária, apontada como um caminho necessário para o seu 

reconhecimento e fortalecimento. Que dependerá muito mais da força e pressão social 

construída pelas alianças do movimento enquanto caráter político no âmbito local. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho buscou compreender as perspectivas da Economia Solidária no Mercosul 

– tendo como foco o Brasil enquanto Estado membro nessa dinâmica do bloco –, levantando 

os possíveis desafios que o movimento enfrenta no seu processo de institucionalização. 

Tratando-se de um bloco econômico de expressividade internacional, considerou-se relevante 

abordar a Economia Solidária – uma temática inovadora em termos de modelos de gestão – 

no âmbito do Mercosul, principalmente por ser um ambiente que propaga a cooperação que, 

por sua vez, é uma diretriz que norteia o movimento da Economia Solidária.  

 Em relação à Institucionalização, este estudo trouxe noções básicas à respeito do 

campo de estudo. No entanto, reconhece-se a necessidade de um aprofundamento da pesquisa 

fazendo uma ligação entre a teoria e o fenômeno em questão (Economia Solidária no 

Mercosul). Trata-se de um campo de pesquisa que demonstra boas perspectivas de exploração. 

Pretende-se buscar mais informações em relação ao Brasil enquanto estado-membro do bloco 

na dinâmica da Economia Solidária, de modo que se exponha sua atuação, influência, 

atividades fomentadas pelo país e outros.  

 Além disso, foi possível perceber que, para a América Latina, a Economia Solidária 

pode representar um mecanismo de articulação econômica social capaz de auxiliar na 

diminuição das desigualdades sociais, promovendo a geração de renda e impulsionando o 

combate ao desemprego. No entanto, é necessário percorrer o caminho para a 

Institucionalização e, tal questão, compreende não só a criação de normas, mas a rotinização 

das novas práticas, de modo que estas se oficializem e sejam desvinculadas de uma “vontade 

política” apenas. Também não se exclui a força social dos movimentos populares em prol da 

institucionalização da Economia Solidária.  



  

 

 Em suma, o surgimento de um eixo mercosulino social abriu espaço para que novas 

expectativas fossem pensadas, sem limitar-se ao viés comercial. Este cenário promoveu o 

surgimento de novos temas como a Economia Solidária, que pode trazer contribuições 

relevantes para o desenvolvimento dos países latino-americanos. De fato, trata-se de um 

progresso em termos de institucionalização desta prática, mas é importante observar se os 

novos projetos estão progredindo e sendo tratados de maneira relevante nas pautas.  
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