
INTRODUÇÃO

A seção Economia Solidária e Políticas Públicas do Boletim Mercado de Trabalho: conjuntura e 
análise traz, neste número 49, quatro textos cujo objetivo é discutir o tema Comercialização 
e acesso a mercados na economia solidária. Para tanto, e considerando as inúmeras possibi-
lidades de se tratar essa temática, convidamos autores que pudessem oferecer contribuições 
diversificadas. O que torna ainda mais interessante este número do boletim é a comple-
mentação (e até mesmo as contradições) entre os diferentes pontos de vista dos autores, que 
abordam a temática tanto do ângulo prático como teórico. São levantados elementos que 
vão desde a concepção e a formulação da política pública de comércio justo e solidário, até 
a avaliação dos desafios enfrentados no campo para o acesso aos novos mercados institucio-
nais – como no caso de uma cooperativa rural.

Abrindo a seção, Haroldo Mendonça apresenta alguns elementos para caracterizar o 
estado atual da política pública voltada à promoção do comércio justo e solidário no Brasil. 
O coordenador-geral do Comércio Justo e Crédito da Secretaria Nacional de Economia 
Solidária (Senaes) discute as ações nacionais que esta secretaria vem desenvolvendo na 
promoção e expansão do comércio justo e solidário – em especial, a partir da instituição do 
Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário (SCJS), por meio do Decreto Presidencial 
no 7.358. Duas ideias estão presentes na orientação desta política. De um lado, a perspecti-
va de ressignificação do mercado, visando estabelecer relações de troca com base na justiça 
social e na solidariedade. De outro, a ideia de que os empreendimentos associativos devem 
convergir suas estratégias comerciais principalmente na garantia ao acesso aos mercados já 
existentes, como forma de viabilizar seu crescimento econômico.

Na perspectiva de compreensão do mercado como uma construção social, Christiane 
Girard Ferreira Nunes e Pedro Henrique Isaac Silva, em seu texto, propõem uma abordagem 
sociológica do comércio justo e solidário, a partir da Nova Sociologia Econômica (NSE), 
aprofundando o debate conceitual. Segundo os autores

(...) a NSE se propõe a entender a esfera econômica, e particularmente o mercado, a partir das relações 
que esta esfera possui com a sociedade. Diferentemente do modo como a economia liberal, neoliberal e 
suas diferentes vertentes percebem a esfera econômica, considerando-a autônoma em relação aos as-
pectos culturais, políticos e sociais, a NSE trata a economia como uma esfera da vida social condicionada 
e condicionante de outras esferas.

Nesse sentido, sugerem os autores que outra maneira de compreender as dinâmicas 
do mercado pode ajudar a lançar reflexões importantes sobre as diversas formas alternativas 
de produção e comercialização, entre as quais se encontrariam as experiências da economia 
solidária.

Embora as práticas de organização coletiva reproduzidas pelos empreendimentos solidários 
abram um campo para compreender os aspectos não mercantis da atividade econômica em 
geral, não se pode ignorar que sua produção é voltada para o mercado e, consequentemente, 
as políticas neste campo visam maior inserção mercantil dos empreendimentos. Assim, as 
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formas de organização econômica encontradas na economia solidária não se caracterizam 
necessariamente como não mercantis, mas sim como formas nas quais os valores sociais, 
culturais e políticos se destacam. Normalmente, tais aspectos não são considerados pelas 
teorias tradicionais, apesar de influenciarem efetivamente o funcionamento do mercado.

É a partir desta constatação que Henrique T. Novaes e Édi A. Benini apresentam sua 
crítica. Segundo os autores, a troca mercantil permanece não apenas como uma das me-
diações estruturantes do atual tipo de sociabilidade, subordinada à lógica do capital, mas 
tem se aprofundado, almejando submeter todos os aspectos da vida humana – inclusive os 
ecossistemas que a sustentam – sob a lógica de exploração incessante. Apesar das diversas 
lutas pela antimercantilização da vida na história concreta dos povos latino-americanos, 
haveria poucos sinais de um cooperativismo e associativismo capazes de superar o trabalho 
alienado, já que a forma mercadoria em si (que não é contestada nas proposições do tipo do 
socialismo de mercado ou do mercado solidário) estaria no cerne do processo de alienação 
do trabalho.

Os autores afirmam que a economia solidária cumpre um modesto e importante papel, 
ao permitir que parcelas dos trabalhadores tenham direito à sobrevivência num contexto 
de desemprego e subemprego. Contudo, acrescentam, seria preciso caminhar rumo a um 
processo de coordenação global da produção pelos produtores associados, “tendo em vista 
a produção de valores de uso e o desenvolvimento da rica individualidade do ser humano”. 
Por isso, reforçam a necessidade de se reconhecer os limites das práticas de produção asso-
ciativa, na ausência de uma transformação social mais profunda.

Por fim, e sem entrar nos meandros deste profundo debate, o texto de Marcio Gomes 
da Silva e Sandro Pereira Silva traz uma análise precisa da relação entre os mercados insti-
tucionais e os empreendimentos de economia solidária, em especial no meio rural. Dentre 
as políticas que se inserem nesse contexto, uma das principais em termos de recursos, acei-
tação social e capilaridade no território nacional é o Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA). Sob esse contexto, o trabalho discute – a partir do estudo do caso da Cooperativa 
de Produção da Agricultura Familiar (Coofeliz), no município de Espera Feliz, em Minas 
Gerais – as oportunidades que as políticas recentes de compras governamentais de produtos 
da agricultura familiar podem trazer para a constituição e viabilização de empreendimentos 
de economia solidária, bem como os principais fatores limitantes que esses empreendimentos 
encontram para acessá-las.

O presente boletim é um pequeno registro para se iniciar o debate acerca da temática 
economia solidária e acesso a mercados. Esperamos que sua leitura possa servir para aprofundar 
o conhecimento sobre os diferentes referenciais conceituais e experiências políticas que esta 
realidade envolve, assim como para o aperfeiçoamento de práticas sociais e políticas públicas.

Introdução.indd   58 11/11/2011   4:00:23 PM




