
Apesar dos apoios, ainda há muito a ser feito pela Economia 

Solidária 
 

O fortalecimento da Economia Solidária no Brasil tem sido cada vez mais perceptível 

nos últimos anos. Milhares de homens e mulheres estão encontrando na atividade mais 

que uma saída para o desemprego. Para os/as inúmeros/as trabalhadores que 

integram os mais de 14.954 empreendimentos solidários identificados em 2.274 

municípios do Brasil, a Economia Solidária é uma fonte de vida, em que o ganho 

financeiro é apenas um coadjuvante em meio à pratica solidária de respeito ao 

consumidor, ao meio ambiente e ao próprio/a trabalhador/a. 

 

Em entrevista à Adital, o deputado federal Eudes Xavier (PT/CE), líder da Frente 

Parlamentar em Defesa da Economia Solidária, fez um panorama da situação atual da 

atividade no Brasil e falou da atuação dos governos nas instâncias federal, estadual e 

municipal quanto ao apoio político e financeiro aos empreendimentos. Para o 

deputado, apesar do fortalecimento das ações de apoio, muito ainda tem que ser feito 

pelos milhares de trabalhadores/as que atuam na área. 

 

Confira abaixo a primeira parte da entrevista. 

 

Adital - Qual é o panorama da Economia Solidária no Brasil? 

Eudes Xavier - É importante dizer que a Economia Solidária no Brasil já existia antes, 

mas não com esse nome. A Igreja Progressista, principalmente, a Teologia da 

Libertação, teve e ainda tem uma forte presença no trabalho embrionário da Economia 

Solidária. Por exemplo, a Cáritas Brasileira sempre teve o seu modo de trabalhar no 

projeto chamado Fundos Rotativos, e isso já era economia solidária. Aparecia com o 

nome trabalho e renda... Muitas organizações no Brasil ligadas à Igreja Católica, desde 

a década de 80, já trabalhavam com essa forma de promoção do trabalho. Após a 

eleição do Lula, o movimento da Economia Solidária no Brasil teve um apoio maior 

institucional e de política pública. É tanto que em 2004, pela primeira vez no Brasil, 

instituiu-se uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, a Senaes. Isso é um 

marco histórico para o movimento da Economia Solidária porque antes se trabalhava 

tentando transformar a Economia Solidária em uma política pública. Fortaleza é um 

exemplo disso: nós fizemos as feiras de Ecosol sem Governo Municipal, Estadual ou 

Federal e hoje você vê uma diferença muito grande de fomento, de apoio às 

iniciativas. Para o momento atual, ainda não é o que se espera, mas já tem um apoio 

significativo dos governos olhando para a Economia Solidária como uma forma de 

desenvolvimento local. 

 

 

Adital - Como o Governo Federal tem apoiado os empreendimentos de Economia 

Solidária? 

Eudes Xavier - O Governo instituiu dois programas importantíssimos que têm 

repercussão no Brasil inteiro. Um é o programa de feiras nacionais, dividido por região, 

que é uma parceira com os fóruns e redes estaduais e também uma parceria na gestão 

desses projetos com o Instituto Marista. Estas feiras acontecem como aconteceu no 

Ceará semana passada. Perece-me que apenas um estado ainda não tem essa feira 

anual de Economia Solidária. O Programa de Feiras Nacional é uma realidade concreta 

de apoio do Governo, via Senaes e Ministério do Trabalho, ao público da Ecosol. Outro 

programa importantíssimo que a Senaes vem desenvolvendo no Brasil inteiro é o PPDS 

(Programa de Desenvolvimento da Economia Solidária e Desenvolvimento Local), que 

é o programa de formação de agentes de Economia Solidária em diversos setores. No 

caso do Ceará, nós temos 10 ou 11 agentes de desenvolvimento da Economia 



Solidária, os quais são técnicos contratados para acompanhar as experiências de perto 

e ajudar na formação, capacitação e articulação territorial das experiências. 

 

Adital - Como o senhor vê a articulação entre os fóruns estaduais? É eficiente de fato? 

Eudes Xavier - Os fóruns estaduais são quem alimentam a política nacional. Inclusive, 

reunidos, eles organizaram o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Para nós, como 

militantes da Economia Solidária, ele é a nossa vertente. O que o Fórum defende a 

nível nacional, geralmente, é o que é trabalhado como política do governo e quem 

alimenta o Fórum Nacional são os Estaduais. Eu diria que os Fóruns cumprem uma 

tarefa fundamental. Hoje nós temos governos que apóiam, mas amanhã pode muito 

bem não ter e os Fóruns continuam: eles fazem parte da sociedade civil, do 

movimento, da militância da Economia Solidária. Sem os fóruns, estaria muito mais 

difícil de se fazer Economia Solidária no Brasil. 

 

Adital - Como é trabalhar com a Economia Solidária dentro de um governo que ainda é 

regido pelas leis neoliberais? 

Eudes Xavier - Isso é um desafio. O maior passo da Frente [Parlamentar da Economia 

Solidária, criada em maio deste ano] é escutar o Fórum, porque as dificuldades que o 

movimento da Economia Solidária no Brasil tem é exatamente o marco legal. Hoje, 

para que a economia solidária no Brasil se torne uma ferramenta mais forte de 

desenvolvimento de trabalho e renda e de desenvolvimento local, é preciso reconhecer 

que um milhão e meio de pessoas no Brasil estão trabalhando sob o regime da 

Economia Solidária. Nós temos quase 20 mil empreendimentos de Economia Solidária, 

então, se você tem uma lei orgânica que possa proteger essa forma de trabalho no 

Brasil, conseqüentemente, ela fica mais humanizada. Os desafios hoje são tentar 

aprovar nos municípios e na Câmara Federal uma lei nacional da Economia Solidária e 

um projeto que regulamente as cooperativas. Você não pode pegar esses grupos 

produtivos que não têm ainda CNPJ ou nota fiscal e contratá-los. Por exemplo, um 

grupo produtivo de confecção da Economia Solidária, se não tiver regulamentado com 

um marco legal, não pode entrar na licitação para fazer um fardamento das escolas 

públicas, para atender a esses serviços que a prefeitura vai buscar no mercado 

capitalista como qualquer cliente que precisa de um serviço. O que nós estamos 

tentando fazer agora é apresentar, em 2008, um projeto de lei que possa proteger e 

promover a Economia Solidária e a sua regulamentação. 

 

Adital - Como tem sido a receptividade do Governo Federal, Estadual e Municipal em 

relação a esta luta, tanto da Frente Parlamentar quanto dos militantes da Economia 

Solidária? 

Eudes Xavier - A recepção é boa, mas o retorno ainda é pequeno. O retorno é menor 

que a recepção. Nenhum governo progressista despreza o tema da Economia Solidária, 

porém, ainda não se deu o devido respeito a estas iniciativas. Eu digo isso, mas tenho 

uma visão positiva porque em alguns estados, como o Ceará, por exemplo, pela 

primeira vez, o Governo Estadual promove encontros nas regiões do Ceará inteiro para 

determinar uma política tanto de concepção de trabalho quanto de financiamento. Se 

você não tiver orçamento para a promoção da Economia Solidária, dificilmente os 

grupos que precisam de crédito, de assistência técnica, de acompanhamento, de 

orientação e organização associativa... Só dizer que apóia é muito pouco. Temos que 

dizer que apoiamos e que ajudamos através de políticas públicas de Economia 

Solidária. No estado do Maranhão existe uma Secretaria do Trabalho e da Economia 

Solidária. Isso é simbólico e é importante porque você regulamenta já um 

organograma no governo do estado. O estado que mais desenvolveu política pública 

em promoção da economia solidária foi o Rio Grande do Sul (RS). 

 



 

Adital - Que tipo de política pública? 

Eudes Xavier - Por exemplo: as cooperativas de economia solidária tinham prioridade 

para apresentar os seus serviços para o que o estado ou a prefeitura precisavam, 

desde o setor do aço até o setor de alimentação. Isto é uma grande promoção: você 

dar uma prioridade aos setores que produzem melhor, com custo menor para o estado 

e que tratam o consumidor com muito respeito. Baseado nessa experiência do Rio 

Grande do Sul é que o Governo conseguiu conceber muitas coisas que, à época, o 

então governador Olívio Dutra fez no estado do Rio Grande do Sul e começou a 

perceber o que o Brasil poderia ter uma coisa mais ampla como é o caso da Secretaria 

Nacional de Economia Solidária (Senaes). 

 

 

Fonte: Adital (www.adital.org.br), publicada em 21/12/07. 

http://www.adital.org.br/

