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O  trabalho  vincula-se  a  projeto  de  pesquisa  do  Programa  de  Pós-Graduação  em 

Ciências  Sociais,  da Unisinos,  cujo objetivo principal  é  explorar  os dados do Sistema de 

Informações em Economia Solidária - SIES, com ênfase naqueles do segundo Mapeamento 

Nacional da Economia Solidária  (2009-2011). Considerando os estudos acadêmicos atuais 

sobre o tema, tenciona tratar com maior abrangência e de modo mais conclusivo questões 

relacionadas à gênese e ao desenvolvimento das iniciativas de economia solidária no Brasil.

       Uma parcela dessas iniciativas decorre da crise de grande magnitude que atingiu o 

sistema  de  trabalho  assalariado,  gerando  desemprego  massivo  e  crescimento  da 

informalidade. Essa última constitui um tema polêmico, estudado por autores da economia e 

da sociologia do trabalho, tais  como Maria Cacciamali,  João Pamplona e Paul Singer. Os 

termos que buscam dar conta desta temática são diversos: mercado informal, setor informal, 

economia  informal,  economia  popular,  entre  outros.  O  Instituto  Brasileiro  de Geografia  e 

Estatística  (IBGE),  com  base  nas  recomendações  da  15ª  Conferência  de  Estatísticos  do 

Trabalho, promovida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em janeiro de 1993, 

considerou como setor informal  as unidades de produção não agrícola  caracterizadas  pela 

produção  em  pequena  escala,  baixo  nível  de  organização  e  pela  quase  inexistência  de 

separação entre  capital  e  trabalho,  como fatores  de produção.  Essa definição,  adotada em 

nosso trabalho, apresenta a vantagem de propiciar comparações entre os empreendimentos 

informais pesquisados pelo IBGE e aqueles relacionados à Economia Solidária, registrados 

pelo Mapeamento Nacional.

        Os empreendimentos econômicos solidários compreendem a diversas modalidades de 

organização econômica, originadas da livre associação de trabalhadores e caracterizadas por 

estruturarem-se em princípios de cooperação, solidariedade e autogestão. Realizam atividades 
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de  produção,  prestação  de  serviços,  comercialização,  etc.  De  acordo  com  o  primeiro 

Mapeamento, dentre os 22.859 empreendimentos econômicos solidários, 2.693 são informais, 

segundo os critérios do IBGE.  

          Pretendemos então, a partir do confronto entre as estatísticas a respeito do setor informal 

realizadas pelo IBGE e os dados do Mapeamento Nacional da Economia Solidária, dimensionar 

as intersecções entre esse dois campos e  verificar que características peculiares possuem os 

empreendimentos  econômicos  solidários  informais.  Tencionamos  igualmente  averiguar  as 

possibilidades que apresentam de consolidarem-se economicamente com base nos princípios 

da  autogestão  e  da  cooperação,  garantindo  dessa  forma  a  sobrevivência  de  populações 

carentes e superando o simples patamar de subsistência, em benefício dos trabalhadores. O 

estudo  fundamenta-se  em  revisão  bibliográfica,  em  explorações  dos  dados  do  primeiro 

Mapeamento  Nacional  (2007) e,  posteriormente,  naqueles  do  segundo  Mapeamento, com 

apoio em documentos compilados e em estudos qualitativos realizados pelo Grupo de Pesquisa 

em Economia Solidária e Cooperativa, da Unisinos, no qual se desenvolve esse trabalho. 

          Segundo o estudo realizado por Gaiger (2011) os empreendimentos solidários informais 

possuem um maior número de ocupados em relação aos informais convencionais, sendo que o 

maior número de sócios constitui sua característica principal. A renda média por ocupados se 

mostra ligeiramente menor nos empreendimentos solidários informais, apesar da renda bruta 

mensal ser maior, o que se explica pelo maior número de sócios ocupados,  entre os quais a 

renda  é  distribuída,  em  termos  nitidamente  igualitários.  Os  empreendimentos  solidários 

informais  evidenciam envolvimentos  em redes,  fóruns e movimentos  sociais,  enquanto os 

informais convencionais mostram-se isolados e restritos à geração de renda. No XII Salão de 

Iniciação Cientifica, serão apresentados o panorama geral do estudo e os resultados da análise 

qualitativa, em andamento sob o prima deste subprojeto, de empreendimentos já pesquisados 

pelo Grupo de Pesquisa em Economia Solidária e Cooperativa.
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