
INTRODUÇÃO

Em junho de 2011, a Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes) comemorou oito 
anos desde sua criação. O momento foi marcado pela realização do Seminário Avanços e 
Desafios para as Políticas Públicas de Economia Solidária no Governo Federal. Oito Anos 
da Senaes, entre os dias 18 e 20 de julho, em Brasília. O evento contou com a participação 
diversos atores do governo e da sociedade civil envolvidos de longa data com o tema.

Nesse contexto, buscando continuar o diálogo com os atores que vivem e pensam 
a economia solidária no Brasil, este número do Boletim Mercado de Trabalho: conjuntura 
e análise traz três textos que têm como objetivo discutir diferentes aspectos das políticas 
públicas de economia solidária no governo federal.

O texto inicial, de autoria do professor Paul Singer, traz uma introdução geral do 
contexto atual da economia solidária no governo federal, por meio do Programa Economia 
Solidária em Desenvolvimento. Singer destaca que a situação presente da economia solidária 
contrasta com a que prevalecia há oito anos, afirmando que, embora este seja um momento 
de auge de realizações, há ainda alguma incerteza quanto ao futuro.

Na segunda nota técnica, Maurício Sardá reflete sobre os desafios das políticas públicas 
de economia solidária, procurando apontar algumas diretrizes para a sua efetivação como 
política de Estado no Brasil. Para tanto, o autor se referencia na análise dos significados dos 
dois governos Lula para a sociedade brasileira. Sua hipótese é de que esse período foi marcado 
por uma combinação contraditória de dois grandes vetores de políticas: i) um projeto de 
aceleração do capitalismo no Brasil; e ii) um projeto de alargamento do campo dos direitos 
sociais através da incorporação de setores até então marginalizados ou excluídos da agenda 
pública, promovendo novos mecanismos de acesso às políticas sociais e à cidadania.

Por fim, a nota técnica de autoria de Gabriela Cavalcanti Cunha desenvolve uma análise 
da rede de políticas públicas de economia solidária no plano federal – considerando não 
apenas as relações que se estabelecem no âmbito do programa setorial a cargo da Senaes, mas 
também de programas, ações e projetos espalhados pelos órgãos federais e voltados total ou 
parcialmente para a economia solidária. Seu objetivo é trazer um histórico e caracterizar a 
rede, apontando os desafios para sua institucionalização, gestão e coordenação.
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