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Resumo: 

Neste artigo buscamos analisar o perfil dos empreendi-

mentos de economia solidária: como são organizados, seus 

indicadores de gestão participativa, suas condições de sus-

tentabilidade e possibilidades de garantir inserção social de 

trabalhadores excluídos do mercado de trabalho. Consiste 

em uma análise dos dados de 2007 da base Sies (Sistema 

de Informação em Economia Solidária) do Ministério do 

Trabalho e Emprego. Procuramos verificar o que se entende 

por organização de trabalho solidário num mercado caracte-

rizado por seu oposto, e em que a gestão coletiva se efetiva. 

Foram priorizados os empreendimentos caracterizados pelo 

trabalho coletivo ou cooperativo dos seguintes subsetores 

econômicos: reciclagem, costura, calçado e alimentação. 

Também foram consideradas as fábricas recuperadas e 

associações/cooperativas de profissionais qualificados dos 

setores de engenharia, informática e educação. Concluímos 

que, de forma geral, os empreendimentos solidários corres-

pondem mais a políticas compensatórias do que efetiva-

mente a uma alternativa ao emprego formal ou assalariado.

Abstract:

This article tries to analyze the profile of solidarity econ-

omy enterprises: how are they organized, which are their 

indicators of participatory management, their conditions 

to ensure sustainability and social inclusion of workers 

excluded from the labor market. It consists of an analysis 

of 2007 data base from the SIES (Information System of 

Solidarity Economy) created by the Ministry of Labor and 

Employment. We attempted to verify what is meant by 

organizing solidarity work in a market characterized by its 

opposite, and also in what extent collective management 

is effective. We prioritized the enterprises characterized 

by cooperative or collective work of the following econom-

ic sectors: recycling, sewing, shoes, and food. We also con-

sidered the recovered factories and professionals associa-

tions or cooperatives from the sectors of engineering, com-

puting and education. We concluded that, in general, the 

solidarity enterprises can be more effectively considered 

as a result of compensatory policies than as an alternative 

to formal employment or wage labor.
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