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1. Introdução
A ocorrência de mudanças estruturais de ordem econômica e social das últimas
décadas do século XX fragilizou o modelo tradicional de relação capitalista de
trabalho. O aumento da informalidade, junto à precarização das relações formais,
mostrou-se como tendência em uma conjuntura de desemprego, levando
trabalhadores a se sujeitar a ocupações em que seus direitos sociais são abdicados
para garantir sua sobrevivência. O aprofundamento dessa crise abriu espaço para o
surgimento e avanço de outras formas de organização do trabalho: experiências
coletivas de trabalho e produção vêm se disseminando nos espaços rurais e urbanos,
através das cooperativas de produção e consumo, das associações de produtores,
redes de produção, consumo e comercialização, instituições financeiras voltadas para
empreendimentos populares solidários, empresas de autogestão, entre outras. Estas
formas de organização compõem a chamada, hoje, Economia Solidária (ES).
A economia solidária resgata as lutas históricas dos trabalhadores que tiveram origem
no início do século XIX, sob a forma de cooperativismo, como uma das formas de
resistência contra o avanço avassalador do capitalismo industrial. No Brasil, ela
ressurge no final do Século XX como resposta dos trabalhadores às novas formas de
exclusão e exploração no mundo do trabalho.
No Brasil, a ES se expandiu a partir de instituições e entidades que apoiavam
iniciativas associativas comunitárias e pela constituição e articulação de cooperativas
populares, redes de produção e comercialização, feiras de cooperativismo e
economia solidária, etc. Atualmente, a ES tem se articulado em vários fóruns locais e
regionais, resultando na criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária.
A ES também vem recebendo, nos últimos anos, crescente apoio de governos
municipais e estaduais. Em âmbito nacional, o Governo Federal, em 2003, criou a
Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), ligada ao Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE). Sua finalidade é promover o fortalecimento e a
divulgação da ES mediante políticas integradas visando o desenvolvimento por meio
da geração de trabalho e renda com inclusão social.
O Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária (SIES) foi desenvolvido
pela Secretaria Nacional de Economia Solidária, sob a coordenação da Comissão
Gestora Nacional e em parceria com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária
enquanto um instrumento para identificação e registro de informações deste tipo de
empreendimentos, entidades de apoio e fomento à economia solidária e políticas
públicas no Brasil.
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São objetivos do SIES:
a) Constituir uma base nacional de informações em economia solidária com
identificação e caracterização de Empreendimentos Econômicos Solidários e de
Entidades de Apoio, Assessoria e Fomento à Economia Solidária;
b) Fortalecer e integrar Empreendimentos Econômicos Solidários em redes e
arranjos produtivos e organizativos nacionais, estaduais e territoriais, através de
catálogos de produtos e serviços a fim de facilitar processos de comercialização;
c) Favorecer a visibilidade da economia solidária, fortalecendo processos
organizativos, de apoio e adesão da sociedade;
d) Subsidiar processos públicos de reconhecimento da economia solidária;
e) Subsidiar a formulação de políticas públicas;
f) Subsidiar a elaboração de marco jurídico adequado à economia solidária;
g) Facilitar o desenvolvimento de estudos e pesquisas em economia solidária.

Com o propósito de atender aos objetivos acima, uma das ações foi a execução dos
dois mapeamentos nacionais da ES. Para a realização dos mapeamentos, as
atividades foram divididas em duas fases: na primeira, foi feita a identificação e
listagem de Empreendimentos Econômicos Solidários e de Entidades de Apoio e
Fomento à Economia Solidária; Na segunda, foram realizadas as visitas e a aplicação
de questionários, junto aos Empreendimentos Econômicos Solidários.
O trabalho como um todo foi realizado por meio de visita e aplicação de questionários
junto aos empreendimentos, da construção de banco de dados que alimentará o SIES
e da realização de seminários regionais de divulgação dos resultados.
No I Mapeamento, entre 2005 e 2007, foram identificados 21.859 Empreendimentos
Econômicos Solidários em 2.934 municípios do Brasil (o que corresponde a 52% dos
municípios brasileiros). Agora, em 2013, foi encerrado o II Mapeamento da Economia
Solidária, no qual foram catalogados entre19 e 20 mil EES.
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Esta cartilha traz os principais dados dos empreendimentos de ES obtidos através do
segundo mapeamento na Região Sul do país. A base de dados utilizada para esta
análise compreende um total de 3.295 empreendimentos de economia solidária
(EES), Os dados são provenientes de entrevistas realizadas junto aos
empreendimentos no período de 2009 e 2010. O questionário aplicado foi composto
por 171 questões, sendo que parte delas era aplicável a EES de atividades
econômicas específicas.
O conjunto de informações disponibilizadas nesta cartilha mostra um retrato da ES na
Região Sul, caracterizando tanto os sócios como os empreendimentos que dela
participam.
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2. Economia solidária

Para o SIES, Empreendimento Econômico Solidário (EES) são organizações que
possuem as seguintes características:
• Coletivas - serão consideradas as organizações suprafamiliares, singulares e
complexas, tais como: associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos
de produção, clubes de trocas, redes etc.;
• Cujos participantes ou sócios (as) são trabalhadores (as) dos meios urbano e rural
que exercem coletivamente a gestão das atividades, assim como a alocação dos
resultados;
• Permanentes, incluindo os empreendimentos que estão em funcionamento e
aqueles que estão em processo de implantação, com o grupo de participantes
constituído e as atividades econômicas definidas;
• Que disponham ou não de registro legal, prevalecendo a existência real, e
• Que realizam atividades econômicas de produção de bens, de prestação de
serviços, de fundos de crédito (cooperativas de crédito e os fundos rotativos
populares), de comercialização (compra, venda e troca de insumos, produtos e
serviços) e de consumo solidário.

Solidariedade é a valorização do ser humano, da natureza e a preocupação com o
coletivo. A Economia Solidária alia as práticas econômicas à solidariedade
subvertendo o capitalismo, pautando-se pelo trabalho associativo e autogestionário,
com propriedade coletiva, respeito ao meio ambiente e às diversidades, com
distribuição de riqueza e desenvolvimento local e sustentável.
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3. Dados gerais do segundo Mapeamento

O segundo mapeamento da ES na região Sul revela 3.295 empreendimentos, dos
quais participam 412.658 sócios, gerando uma média de 125 sócios por EES, onde a
maioria são sócios homens (67%). A área de atuação dos EES são igualmente
distribuídas, pois 42% são rurais, 42% urbanas e o restante são EES mistos (urbanos
e rurais).

REGIÃO SUL
3.295 EES

412.658 sócios
(67% homens e 33% mulheres)
EES: 42% rural, 42% urb. e 16% misto.

66.800 sócios;
64% homens e 36% mulheres;
EES: 36%rural, 50%urb. e 14%misto

PR
(832 EES)

138.036 sócios;
67% homens e 33% mulheres;
EES: 56%rural, 25%urb. e 19%misto

SC
(766 EES)

RS
(1.697 EES)

207.822 sócios;
69% homens e 31% mulheres;
EES: 38%rural, 46%urb. e 16%misto
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4. Quem são os sócios da ES na Região Sul
Número total e médio de sócios nos EES, por gênero
PR (832EES)

RS (1.697EES)

SC (766EES)

Região Sul

Total / Média de mulheres

24.131 / 29

64.902 / 39

46.183 / 61

135.216 / 41

Total / Média de homens

42.669 / 52

142.920 / 85

91.853 / 122

277.442 / 85

% sócios homens e mulheres por porte do EES
67%
60%

n° de mulheres

n° de homens

70%

51% 49%
40%
33%

2 a 10

30%

11 a 20

21 a 50

Cor ou raça predominante

Categoria social
19%
outros

20% não
há
predominância de
cor

5%
desempr
egados

7%
amarelos,
pardos ou
indígenas

3% preta

Acima de 50

52%
agricultores
familiares

5%
catadore
s de mat.
reciclável
70%
branca
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19%
artesãos

A Região Sul, que conta com 412.658 sócios, apresenta um número médio de sócias
que é metade do número de sócios homens. Observando a distribuição dos gêneros
conforme o porte dos EES, chama a atenção o fato de que as mulheres predominam
nos empreendimentos de menor porte — de 2 a 10 sócios e de 11 a 20 sócios. Na
terceira faixa, há uma situação próxima ao equilíbrio e, por fim, no EES com mais de
50 sócios, a predominância é claramente de homens.

A composição étnica dos EES da Região Sul do Brasil indica que 70% dos
empreendimentos têm a cor branca como predominante entre seus sócios; 3% deles
têm a cor preta como predominante; 8% são compostos majoritariamente por
amarelos, pardos ou indígenas; por fim, em 19% dos empreendimentos, não há
predominância de cor, significando que há pessoas de diversas etnias compondo o
quadro social do EES.

Nos EES cujos sócios pertencem a alguma categoria social definida, aparecem, em
primeiro lugar, os empreendimentos com sócios que são agricultores familiares,
representando 52% dos EES da região. Em seguida, aparecem empatadas as
categorias “artesãos” e “outros”, com 19% cada. Nesta última estão incluídas as
categorias “artistas”, “assentados da reforma agrária”, “garimpeiros”, “técnicos e
profissionais de nível superior”, “outros trabalhadores autônomos” e “não se
aplica/não há predominância”. Por fim, aparecem também empatadas as categorias
“catadores de material reciclável” e “desempregados”.

As mulheres predominam em EES com até 20 sócios, já os EES com
mais de 50 sócios têm mais homens associados.
Aproximadamente metade dos EES da Região sul é formada por
agricultores familiares e 2/3 com predominância da cor branca.
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5. Forma de organização e área de atuação
Região Sul
I e II Mapeamentos

Forma de organização dos EES
na Região Sul
1%
sociedade
mercantil

19%
cooperativa

1649
1450

I MAP

1158 1194

II MAP

665 609

44% grupo
informal

86

36%
associação

Grupo
Informal

Associação Cooperativa Sociedade
mercantil

Forma de organização por UF

1200

Númro de EES

1000
800

I MAP

600

II MAP

400
200

%EES

rural

41,9%

urbana

42,2%

rural e urbana

15,8%

Rur/urb
Rural

RS(1697)
Rur/urb

Rural

Urbana

Urbana
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Sociedade
mercantil

Cooperativa

Associação

RioGrande do Sul

SC(766)

Rur/urb

Grupo Informal

Sociedade
mercantil

Santa Catarina

PR(832)

Área de atuação
Região Sul

Cooperativa

Associação

Grupo Informal

Sociedade
mercantil

Cooperativa

Associação

Grupo Informal

0

Paraná

42

Rural
Urbana

Observando a forma de organização dos EES na Região Sul, percebemos que os
grupos informais correspondem a 44% dos EES da região, valendo salientar que
dados preliminares do mapeamento Nacional indicam que, no Brasil, a informalidade
ocorre em aproximadamente 30% dos EES. Voltando aos dados específicos da
Região Sul, em segundo lugar, vêm as associações, com 36% de representatividade.
Em seguida, vêm as cooperativas, com 19%. Por fim, estão as sociedades mercantis,
com apenas 1% dos EES.

Comparando entre os três Estados da região, e entre o I e II mapeamentos, a
informalidade cresceu em Santa Catarina e decresceu no Paraná e Rio Grande do
Sul. Na região como um todo, podemos perceber uma queda nos grupos informais e
um aumento nas associações. Isso pode ser explicado pelo processo geral de
formalização que a economia brasileira sofre nos últimos anos, especialmente de
2000 até agora, desde aumento de empregados com carteira assinada a empresas
frias que se legalizaram.

A área de atuação dos EES são quase igualmente distribuídas, pois 41,9% são rurais,
42,2% urbanas e o restante são EES mistos (urbanos e rurais). Considerando as
Unidades da Federação separadamente, Santa Catarina se destaca por ter maior
percentual de EES rurais (acima de 50%), já o Paraná e o Rio Grande do Sul têm
distribuições muito parecidas com aproximadamente 50% dos EES exclusivamente
urbanas.

Do I para o II Mapeamento, a informalidade decresceu na região,
porém ainda é maior do que no Brasil. Proporcionalmente, a
informalidade é maior no RS. O PR destaca-se pelo aumento de
associações. A distribuição de EES rurais e urbanos é muito próxima
na região, sendo que SC tem uma proporção maior de EES rurais.
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6. Quando e o que motivou a criação dos EES
300

Núm. de EES

250
200
150
100
50

1930
1934
1938
1942
1946
1950
1954
1958
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010

0

Ano de início do EES da Região Sul

Ano de início

Paraná

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

1930-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009

0,9%
5,2%
17,5%
76,4%

2,9%
5,6%
25,5%
65,9%

2,5%
5,2%
23,9%
68,4%

Motivo para criação do EES – Região Sul
Uma fonte complementar
rendacomplementar
para os (as) associados
(as)
Umadefonte
de renda…

54,8%
52,1%

Obtenção de maiores ganhos
em um
Obtenção
deempreendimento
maiores ganhosassociativo
em um…
Desenvolvimento de umaDesenvolvimento
atividade onde todos
sãoatividade…
donos (as)
de(as)
uma
alternativa
desemprego
UmaUma
alternativa
ao ao
desemprego
Desenvolvimento comunitário
de
capacidades
e
potencialidades
Desenvolvimento comunitário de…
Alternativa
organizativa
e de qualificação
Alternativa
organizativa
e de…
Motivação
social,
filantrópica
ou religiosa
Motivação social, filantrópica
ou…
Incentivo
de política
pública
(governo)
Incentivo
de política
pública
(governo)
Possibilidade de atuação profissional
em atividade
econômica
específica
Possibilidade
de atuação
profissional…
Produção ou comercializaçãoProdução
de produtos
ou ecológicos
ouorgânicos
comercialização
de…
Condição exigida para ter acesso
a financiamentos
outros
apoios
Condição
exigida paraeter
acesso
a…
Fortalecimento
grupo
étnico
Fortalecimento
de de
grupo
étnico
Organização econômica de beneficiários
de políticas
públicas
Organização
econômica
de…
Recuperação de empresa privada
que faliudeouempresa
em processo
falimentar
Recuperação
privada
que…
Outro
Outro
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38,6%
34,6%
22,2%
18,6%
16,1%
14,4%
12,5%
11,9%
7,7%
6,0%
5,9%
2,5%
18,2%

Dentre os 3.295 EES mapeados na Região Sul, houve surgimento de
empreendimentos desde 1930, alcançando a quantidade de 51 EES iniciados até
1970. Em 1990 a quantidade de EES já iniciados é de 299, e em 1994 este número
chega a 456, sendo que 50 deles foram criados neste ano (1994). A partir de 1994
começa um crescimento mais expressivo na criação de EES ao ano, sendo que a
partir de 2000, surgem pelo menos 200 novos empreendimentos ao ano.

Em termos de comparação entre as três Unidades da Federação, nota-se uma leve
tendência de EES mais antigos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, pois têm
respectivamente 65,9% e 68,4% de EES criados de 2000 em diante, enquanto o
Paraná tem 76,4% de EES nesta condição.

Há uma gama de motivos que levaram à criação dos empreendimentos. O mais
citado foi “uma fonte complementar de renda para os (as) associados (as)”, com
54,8% dos EES correspondendo a essa categoria. Em seguida vem “obtenção de
maiores ganhos”, com 52,1%, evidenciando a importância da questão econômica na
vida dos associados. Ainda aparece como um motivo relevante, com 38,6% de
citações, o “desenvolvimento de uma atividade onde todos (as) são donos (as)”,
indicando uma caracterização da economia solidária bem nítida para estes
empreendimentos. Uma alternativa para o desemprego foi citado por 34,6% dos EES.
Os motivos menos citados foram “recuperação de empresa falida”, com 2%,
“fortalecimento de grupo étnico” e “organização de beneficiários de políticas públicas”,
ambas com 6%.

Desde 2000, surgem em média 225 EES novos ao ano na Região Sul.
O Paraná é o Estado que tem maior proporção de EES criados a partir
de 2000. Os principais motivos para criação dos EES são “uma fonte
complementar de renda para os (as) associados (as)” e “obtenção de
maiores ganhos”.
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7. Atividades dos EES
Tipo de atividade principal

1779
816

314

240

99

47

Produção ou Comercialização ou Consumo, uso
Prestação do
Poupança, crédito Troca de produtos
produção e
organização da coletivo de bens e serviço ou trabalho
ou finanças
ou serviços
comercialização comercialização
serviços pelos
a terceiros
solidárias
sócios

Atividades mais citadas pelos EES da Região Sul

Seção CNAE

INDÚSTRIAS DE
TRANSFORMAÇÃO

COMÉRCIO

AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PRODUÇÃO FLORESTAL,
PESCA E AQUICULTURA

CNAE-Ecosol

núm. de EES

Fabricação de produtos de panificação

220

Fabricação de artefatos de tapeçaria

92

Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

74

Fabricação de laticínios

64

Preparação de subprodutos do abate

58

Fabricação de biscoitos e bolachas

55

Fabricação de açúcar em bruto

47

Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes

40

Comércio var. de suvenirs, bijuterias e artesanatos

434

Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes,
tubérculos, hortaliças e legumes frescos

136

Comércio atacadista de leite e laticínios

129

Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

93

Preparação do leite

122

Horticultura, exceto morango

78

Cultivo de feijão

61

Cultivo de milho

52

ATIVIDADES DE GESTÃO DE
Recuperação de materiais
RESÍDUOS E DESCONT.
ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE
Cooperativas centrais de crédito, crédito mútuo ou
SEGUROS E SERVIÇOS
crédito rural
RELACIONADOS
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146
63

Os 3.295 EES indicaram quais as atividades coletivas que realizam e também qual a
“principal” atividade do empreendimento. O tipo de atividade principal mais frequente
é a “produção ou produção e comercialização”, com 54,0% dos EES, seguido pela
“comercialização ou organização da comercialização”, com 24,8% dos EES. O
Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios é a atividade principal de
9,5% dos EES, já a prestação de serviço ou trabalho a terceiros corresponde a 7,3%
dos EES da região.

No que diz respeito à Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)
constata-se que algumas atividades destacam-se dentre os EES da região Sul:
comércio de suvenirs, artesanato e bijuterias (434 EES), fabricação de produtos de
panificação (220 EES) e recuperação de materiais (146 EES). Ainda são frequentes
os EES classificados como comércio atacadista de frutas, verduras, tubérculos,
hortaliças e legumes frescos (136 EES), comércio atacadista de leite e laticínios (129
EES) e preparação do leite (122 EES).

A Região Sul ainda mostra um número de EES entre 60 e 99, classificados como:
comércio varejista de hortifrutigranjeiros, fabricação de artefatos de tapeçaria,
horticultura, exceto morango, fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico,
fabricação de laticínios, cooperativas centrais de crédito, crédito mútuo ou crédito
rural e cultivo de feijão.

A Região Sul tem destacado número de EES classificados pela CNAE
como: comércio de suvenirs, artesanato e bijuterias, fabricação de
produtos de panificação, recuperação de materiais, comércio
atacadista de frutas, verduras, tubérculos, hortaliças e legumes
frescos, comércio atacadista de leite e laticínios e preparação do leite.
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8. Perfil dos EES das Atividades mais citadas
Tipo de atividade
segundo a CNAE
(núm. de EES)

UF

Início
após
2000

Informalidade

Comércio varejista de
suvenires, bijuterias e
artesanatos (434)

PR 6,9%
RS 67,3%
SC 25,8%

74,4%

62,4%

Rur 10,1%
Urb 78,1%

28,8%

Fabricação de produtos
de panificação (220)

PR 31,8%
RS 47,7%
SC 20,5%

79,1%

60,5%

Rur 42,3%
Urb 44,5%

35%

Recuperação de
materiais (146)

PR 40,4%
RS 47,3%
SC 12,3%

79,8%

16,4%

Rur 8,2%
Urb 84,9%

7,5%

Comércio atacadista de
frutas, verduras, raízes,
tubérculos, hortaliças e
legumes frescos (136)

PR 52,2%
RS 25,0%
SC 22,8%

74,3%

41,9%

Rur 57,4%
Urb 10,3%

8,1%

PR 27,9%
RS 34,1%
SC 38,0%

73,6%

23,3%

Rur 64,3%
Urb 16,3%

2,3%

Preparação do leite (122)

PR 35,2%
RS 36,9%
SC 27,9%

58,2%

21,3%

Rur 78,7%
Urb 7,4%

4,9%

Comércio varejista de
hortifrutigranjeiros (93)

PR 3,2%
RS 64,5%
SC 32,3%

42,4%

41,9%

Rur 69,9%
Urb 7,5%

7,5%

Fabricação de artefatos
de tapeçaria (92)

PR 51,1%
RS 32,6%
SC 16,3%

77,4%

66,3%

Rur 25,0%
Urb 67,4%

23,9%

Horticultura, exceto
morango (79)

PR 40,5%
RS 16,5%
SC 43,0%

71,8%

36,7%

Rur 68,4%
Urb 8,9%

15,2%

Fabricação de artefatos
têxteis para uso
doméstico (78)

PR 75,6%
RS 19,2%
SC 5,1%

65,4%

71,8%

Rur 17,9%
Urb 78,2%

32,1%

Comércio atacadista de
leite e laticínios (129)
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Área de
atuação

Até 5
sócios

Os 434 EES de comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos estão mais
presentes no Rio Grande do Sul do que nos outros Estados (67,3% deles no RS) e na
Região Sul representam 13,2% dos empreendimentos. É um tipo de comércio onde
mais da metade (62,4%) são empreendimentos informais e pouco menos de 1/3 tem
no máximo 5 sócios e 55,9% têm de 6 a 30 sócios. A maioria (74,4%) foi criada no
ano 2000 em diante, e mais especificamente 56,3% foi criado após 2004. A grande
maioria são EES exclusivamente urbanos (78,1%).
Os EES que fabricam produtos de panificação se destacam no Paraná (41,4%) e um
pouco mais ainda no Rio Grande do Sul (47,3%). Têm uma proporção elevada de
empreendimentos informais: 60,5%. Trata-se de um tipo de EES tipicamente
pequeno, em 35,5% tem até 5 sócios e 38,4% de 6 a 15 sócios.
Os EES de recuperação de materiais são mais presentes no Rio Grande do Sul e no
Paraná, sendo tipicamente urbanos, pois 84,9% atuam exclusivamente nesta área. A
maioria está formalizado como associação ou cooperativa, deixando apenas 16,4%
na informalidade. Em 75,8% existem de 6 a 30 sócios.
O Paraná é o estado em que mais predomina os EES de Comércio atacadista de
frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos (52,2% dos EES
estão nesta UF). Dos 136 EES desta atividade, 41,9% são informais.
Os EES de comércio atacadista de leite e laticínios se distribuem de forma
aproximada nos três estados, com uma pequena prevalência em Santa Catarina
(38%) e é um tipo de EES com pequena proporção de informalidade, 23,3% estão
nesta categoria.
Entre as outras atividades mais citadas destaca-se a alta taxa de informalidade dos
EES que fabricam artefatos de tapeçaria (66,3%) e dos que fabricam artefatos têxteis
para uso doméstico (71,8%), ambos são mais frequentes no Paraná (51,1% e 75,6%,
respectivamente).

As maiores taxas de informalidade dos EES apresentam-se entre os
fabricantes de artefatos têxteis para uso doméstico, de artefatos de
tapeçaria, e no Comércio varejista de suvenires, bijuterias e
artesanatos.
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9. Distribuição dos sócios por tipo de Atividade
Tipo de atividade principal do
EES

Número
de sócios
sócias

Número
de sócias

Número
de sócios

43,7

19,1

24,6

11

6

3

101,7

34,3

67,3

24

12

10

Produção ou produção e
comercialização (1722)

média

Comercialização ou organização da
comercialização (804)

média

Consumo, uso coletivo de bens e
serviços pelos sócios (308)

média

57,2

20,2

36,9

mediana

24,5

9

15

Prestação do serviço ou trabalho a
terceiros (236)

média

121,4

48,5

72,9

mediana

23,5

8

12

Poupança, crédito ou finanças
solidárias (92)

média

1204,8

348,2

856,6

mediana

962,5

235

693

média

26,5

17,5

9,1

18

15

1,5

mediana

Troca de produtos ou serviços (46)

mediana

mediana

Obs.1: somente EES com até 10.000 sócios (6 EES retirados e outros 31 EES não responderam);
Obs.2: a mediana indica até quantos sócios há nos EES quando separados entre os 50% com menos e 50% com mais
sócios.

número médio de sócios por EES

Média de sócios por Atividade e por forma de organização
1400
1200
1000
800

Grupo Informal
Associação
Cooperativa

600
400
200
0
Produção ou Comercialização
produção e
ou organização
comercialização
da
comercialização

Prestação do
serviço ou
trabalho a
terceiros

Troca de
produtos ou
serviços

Poupança,
crédito ou
finanças
solidárias

Consumo, uso
coletivo de bens
e serviços pelos
sócios

Obs.: somente EES com até 10.000 sócios (6 EES retirados e outros 31 EES não responderam), também foram retiradas
as sociedades mercantis por serem poucos casos e não estarem presentes sob todas as formas de organização.
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O número de sócios por EES tem características próprias dependendo do tipo de
atividade principal e ainda da forma de organização do ESS. Quando se considera
todos os EES juntos, o número de sócios é de 97,5 em média e mediana de 18
sócios, mostrando que 50% dos EES da Região Sul têm no máximo 18 sócios. Com
exceção dos EES de troca de produtos ou serviços, o número médio de sócios é
sempre superior ao de sócias.
Os EES de produção têm um número médio de sócios de 43,7, sendo que 50% dos
empreendimentos têm no máximo 11 sócios. Essa média é elevada pelas
cooperativas de produção, pois as associações de produção têm média bem inferior.
Já nos EES de comercialização a média de sócios sobe para aproximadamente 102,
com mediana 24, ou seja, 50% dos empreendimentos têm no máximo 24 sócios. De
uma forma ainda mais acentuada que os EES de produção, os de comercialização
têm seu número médio de sócios elevado pela presença das cooperativas de
comercialização.
Quando se observa os EES de consumo e uso coletivo de bens e serviços o número
médio de sócios é de 57,2, com mediana 24,5 (parecida com os EES de
comercialização e os de prestação de serviços).
Os EES de poupança, crédito e finanças solidárias são um caso particular em relação
ao número de sócios, pois incluem cooperativas que têm um grande número de
sócios que não necessariamente trabalham no empreendimento. A média de sócios
desta categoria chega 1.204,8, com mediana também elevada, de 962,5 sócios. No
gráfico que separa estas medidas por forma de organização fica claro que são as
cooperativas de crédito que elevam estes valores.

Os EES informais são os que, independente do tipo de atividade,
apresentam baixo número médio de sócios e sócias. Os EES de
comercialização e os de prestação de serviço têm média superior a
100 sócios.
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10. EES de Produção
EES de produção por porte

EES produção (N=1779), por UF

27%
Paraná

24%
Santa
Catarina

13%
acima
de 51
sócios
50%
2 a 10
sócios

18%
21 a 50
sócios

19%
11 a 20
sócios

49% Rio
Grande
do Sul

Destino das vendas e origem dos
insumos

EES por forma de organização

34%
associa
ção

Destino das vendas

51%
grupo
informal

Origem dos insumos

13%
coopera
tiva

2% soc.
mercantil

85%

Direto ao consumidor final

31%

A revendedores
Empresas privadas de
produção

13%

Venda ou troca com EES

15%
21%

Outros destinos

72%

Empresa privada

42%

Próprios associados
Produtores não-sócios

16%

Instituições filantr. ou órgãos
públ.

14%

EES

10%

Obs.: questões com resp. múltiplas.
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Nesta seção, são analisados especificamente os EES cuja atividade econômica
principal é a produção, a mais frequente entre os EES, totalizando 1779
empreendimentos. A distribuição geográfica dos EES de produção na Região Sul é tal
que 49% deles estão no Rio Grande do Sul, 27% no Paraná e 24% em Santa
Catarina. Quanto à área de atuação, 41% dos EES de produção da Região Sul estão
na zona rural, 46% na urbana e 12% em ambas as zonas. Na composição de gênero
desses empreendimentos, 37% de seus sócios são mulheres e 63% são homens.
No que se refere ao porte dos EES de produção da Região Sul, é notável a
quantidade de empreendimentos de pequeno porte — entre 2 a 10 sócios —,
representando 50% da categoria. Em segundo lugar, vêm os EES com 11 a 20
sócios, representando 19%, seguidos pelos de 21 a 50 sócios, com 18% dos casos e,
por fim, vêm os com mais de 50 sócios, representando 13% dos EES de produção da
região.
A maior parte dos EES de produção — 51% dos casos — são grupos informais,
seguidos pelas associações, que representam 34% dos empreendimentos de
produção da região. Em terceiro lugar, vêm as cooperativas de produção, com 13%
dos casos e, enfim, as sociedades mercantis, com 2% dos casos.
Quanto à origem dos insumos dos EES de produção, 14% deles recebem parte de
seus insumos de instituições filantrópicas e órgãos públicos, 16% de produtores não
associados, enquanto 42% recebem dos próprios empreendedores. 72% dos
empreendimentos têm insumos oriundos de empresas privadas, o que é um dado que
chama a atenção aos que acreditam que a Economia Solidária deve se contrapor ao
capitalismo, pois estas compram sua matéria-prima de empresas capitalistas. O
último dado também é preocupante, pois mostra o quão fraca é a relação entre os
EES, pois apenas 10% dos insumos dos empreendimentos de produção originam-se
da própria Economia Solidária. A grande maioria dos EES (85%) vende direto ao
consumidor, no entanto 31% passam seus produtos a revendedores, o que pode ser
negativo para a ES, pois boa parte da margem de lucro fica com estes e não com os
empreendimentos. Apenas 15% dos EES vendem ou trocam seus produtos com
outros EES.

A Região Sul conta com 1779 EES de produção, metade deles com
número de sócios entre 2 e 10. Também a metade são informais e
85% dos 1779 EES vendem direto ao consumidor.
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11. EES de Comercialização
EES comercialização (N=816),
por UF
25%
Santa
Catarina

EES de comercialização por porte
24% de
2 a 10
sócios

20%
Paraná
24%
acima de
50
sócios

55% Rio
Grande
do Sul

20% 11
a 20
sócios

32% 21
a 50
sócios

Destino das vendas e origem dos
produtos

EEs por forma de organização
Destino das vendas

0,4%
soc.mercantil

Origem dos produtos

24%
cooperativa

38%
grupo
informal
38%
associação

79%

Direto ao consumidor final

31%

A revendedores
Empresas privadas de
produção
Venda ou troca com EES

19%
10%
19%

Outros destinos

88%

Próprios associados

22%

Empresa privada
Produtores não-sócios

11%

EES

7%

Instituições filantr. ou
órgãos públ.

6%

Obs.: questões com resp. múltiplas.
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Agora são analisados especificamente os EES cuja atividade econômica principal é a
comercialização, a segunda mais frequente entre os EES, totalizando 816
empreendimentos. A distribuição geográfica dos EES de comercialização na Região
Sul é tal que 55% deles estão no Rio Grande do Sul, 20% no Paraná e 25% em Santa
Catarina. Quanto à área de atuação, 41% dos EES de comercialização da Região Sul
estão na zona rural, 37% na urbana e 22% em ambas as zonas. Na composição de
gênero desses empreendimentos, 34% de seus sócios são mulheres e 66% são
homens.
Ao contrário do que ocorreu com os empreendimentos de produção, onde havia um
grande número na menor faixa, aqui a tendência é menos definida. A fatia mais
representativa é a dos EES com 21 a 50 sócios, correspondendo a 32% dos casos.
Vemos também um bom número entre os EES com mais de 50 sócios, tendo 24%
dos casos, a mesma porcentagem cabendo aos menores.
Também para a forma de organização dos EES se percebe uma melhor dispersão
entre as categorias. Ao contrário dos EES de produção, cuja maioria é composta por
grupos informais, os de comercialização têm pouco mais de um terço nessa forma,
igualando seu percentual às associações, também com 38%. Em seguida, aparecem
as cooperativas, com 24% dos casos. As sociedades mercantis são inexpressivas —
existem apenas três, e todas no Rio Grande do Sul.
Mais diferenças surgem entre os EES de produção e comercialização, agora no
âmbito dos insumos, já que os EES de comercialização não produzem, eles mesmos
são a fonte dos produtos (88%). Neste caso, a dependência por empresas privadas é
bem menor — 22% dos casos contra 72% na outra atividade. Já a negociação com
outros EES cai, atingindo níveis ainda menores, de apenas 7%. Quanto ao destino
das vendas, as vendas ao consumidor final são as mais significativas, representando
79% dos EES.

A Região Sul conta com 816 EES de comercialização, sendo 2/5
informais. Para a grande maioria a origem dos produtos
comercializados são os próprios associados. 79% dos 816 EES
vendem direto ao consumidor.
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12. Investimento e acesso a crédito e apoio
Busca de crédito
Origem dos recursos (N=3295)

Recursos públicos a
fundo perdido

Doações

Empréstimo e/ou
financiamento

Buscou
créd/
financ.,
mas não
obteve
6%

Buscou
e obteve
créd/
financ.
13%

29%

20%

Não
buscou
créd/
financ.
81%

15%

73%

Dos próprios sócios

Fonte do crédito ou financiamento
(N=414)
60%
36%
22%

Bancos

Há necessidade de crédito e
financiamento
Teve acesso a alguma assessoria
ou capacitação

Cooperativa de
crédito

Outras fontes

PR (N=832)

RS (N=1697)

SC (N=766)

Região Sul

54%

54%

60%

55%

65%

62%

73%

66%
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Ao verificar as origens dos recursos para iniciar as atividades nos EES da Região Sul,
é notável a importância que os próprios sócios têm na constituição de seus
empreendimentos, pois em 73% dos casos, parte dos recursos veio deles. A segunda
origem mais frequente é a de recursos públicos a fundo perdido, que ocorreu em 29%
dos EES. Doações, que incluem tanto as de organismos internacionais ou
organizações não governantes, como as de pessoas físicas ou empresas,
representam 20% dos casos e, por fim, empréstimos e/ou financiamentos apenas
15%.
Uma considerável parte dos empreendimentos não procurou auxílio financeiro no ano
que antecedeu a entrevista. Apenas 19% buscaram empréstimos ou financiamentos,
sendo que 1/3 não conseguiram, restando, dentre os que buscaram, a parcela de 2/3
de EES que obtiveram suas ajudas financeiras. Dos 414 empreendimentos que
buscaram e obtiveram crédito ou financiamento, 60% deles o encontraram em algum
tipo de banco — seja público, privado ou do povo. 36% tiveram o auxílio financeiro
prestado por uma cooperativa de crédito, número baixo quando se pensa na
formação de redes de Economia Solidária. Percebe-se que há oportunidades para os
EES que trabalham com finanças de encontrar clientes potenciais dentro do próprio
movimento da Economia Solidária.
Mais da metade dos EES (entre 54 e 60%) afirmam ter necessidade de algum tipo de
crédito ou financiamento, sendo que em todos os estados esta situação é a mesma.
Também mais da metade dos EES obtiveram alguma assessoria, assistência ou
capacitação. Os números nos mostram bons resultados, com mais da metade dos
empreendimentos recebendo esse tipo de apoio. Dentre os tipos de apoio mais
citados aparecem: assistência técnica e/ou gerencial; qualificação profissional;
formação sócio-política (autogestão, cooperativismo, ES); e, elaboração de projetos.

Dentre os EES da Região Sul, ¾ iniciaram o empreendimento
incluindo recursos dos próprios sócios. Apenas 1/5 dos EES buscaram
créditos ou financiamentos durante o ano anterior à entrevista e dentre
os que obtiveram, pouco mais da metade foi obtida junto a rede
bancária.
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13. Sobre a gestão dos empreendimentos
Tipos de decisões coletivas
Prestação de contas

76%

Escolha da direção do empreendimento econômico
solidário

59%

Plano de trabalho/ planejamento estratégico

55%

Definições sobre as atividades cotidianas do
empreendimento

52%

Regimento interno

46%

Representação ou participação dos sócios

42%

Admissão e exclusão de sócios

36%

Contratações e remunerações/ retiradas dos sócios

26%

Empréstimos/ financiamentos

23%

Aquisições e venda de patrimônio

21%

Periodicidade das assembleias
32%
22%
15%

12%

9%

Anual ou mais
de 1 ano

Semestral

Bimestral ou
trimestral

Mensal

Semanal ou
quinzenal

5%

4%

diariamente

Não realiza
assembléia
geral

Resultados econômicos
Não se aplica
10%
Não deu para
pagar as
despesas
7%
Pagar as
despesas e
ter uma sobra
ou excedente
52%

Pagar as
despesas e
não ter
nenhuma
sobra
31%
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As assembleias são instâncias fundamentais para a promoção da autogestão e da
democracia nos EES. Na Região Sul, 76% dos EES afirmam decidir questões sobre
as prestações de contas de forma coletiva. Com mais de 50% de citações por parte
dos EES, ainda são decididas de forma coletiva a escolha da direção (59%), o plano
de trabalho (55%) e definições sobre atividades cotidianas (52%). As decisões menos
frequentes são as aquisições e vendas de patrimônio, com 20% dos casos, e
resoluções quanto a empréstimos e/ou financiamentos, com 23%.
A realização de assembleias ou reuniões coletivas de sócios ocorre com frequência
mensal para 32% dos EES e com frequência bi ou trimestral para 15% dos sócios.
Em seguida, vem a “anual ou mais de um ano”, com 22%. Apenas 4% dos
empreendimentos não realizam assembleia geral. Juntando os EES que realizam
suas assembleias num período máximo de um mês, chega-se a metade dos
empreendimentos.
Sobre os resultados econômicos dos empreendimentos da Região Sul, 52% deles
conseguiram pagar suas despesas e ainda ter uma sobra, no primeiro mapeamento
esta afirmação foi feita por 46% dos EES, indicando uma melhora durante o período
entre os dois mapeamentos. Ainda, 32% pagaram suas despesas, mas não tiveram
excedentes após esse desembolso e 7% não conseguiram pagar suas dívidas.
Dentre os 1720 EES que tiveram sobra ou excedente, 57% destinaram parte deste
excedente para um fundo/ reserva de investimento e 32% para um fundo destinado a
algum imprevisto. Em 41% dos empreendimentos, parte das sobras foi distribuída
entre os sócios (as).

A prestação de contas é o tipo de decisão coletiva mais frequente
entre os EES, seguido pela escolha de direção e plano de trabalho.
Metade dos EES realizam suas assembleias num período máximo de
um mês entre elas. Aproximadamente a metade dos EES têm tido
sobras ou excedentes.
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14. Participação sociopolítica
PR

RS

SC

Região Sul

(N=832)

(N=1697)

(N=766)

(N=3295)

Participação em rede ou
fórum de articulação

40%

45%

47%

44%

Participação em movimentos
sociais, populares ou
sindicais

41%

37%

51%

41%

Participação em ação social
ou comunitária

42%

39%

39%

40%

56%

Tipo de rede ou fórum que os EES participam - N=1456

29%
13%

Fórum ou Rede de Participação em
Economia
outros fóruns,
Solidária
redes ou
articulações

União ou
Associação de
EES

Tipos de movimento social
mais citados - N=1363

Mov. religioso ou
pastoral

Conselhos de
Federações de
gestão e fóruns de cooperativas
part. em políticas
públicas

Áreas de atuação de ação
social mais citadas N= 1304
28%

48%
Saúde

Mov. de luta pela terra
ou agricultura familiar

Mov. ambientalista/
agroecologia

12%

Educação

Mov. sindical urbano ou
rural

Mov. de mulheres ou
de gênero

13%

13%

38%
30%
20%
18%
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Meio ambiente

12%

Assistência Social

11%

Qualificação para o
trabalho

9%

Moradia

9%

Na região Sul, entre 40% e 44% dos EES participa de atividades sociopolíticas: 44%
participa de redes ou fóruns de articulação, 41% participa de movimentos sociais,
populares ou sindicais e, 40% participa de atuações de ações sociais. Santa Catarina
tem um percentual maior de EES que participam de movimentos sociais, populares
ou sindicais (51%), já o Paraná, comparado aos outros estados, tem menor
participação em redes ou fóruns de articulação e maior participação em ações sociais
e comunitárias.
A participação em redes ou fóruns de articulação, que no geral é de 44%, aumenta
para 53% quando se trata de EES urbanos, para 52% para aqueles EES que têm
acesso a computador e 53% se tem acesso à internet. Este percentual também
aumenta entre os EES com predominância de sócios de cor preta (57%), entre EES
que predominam aposentados e pensionistas (52%), entre os EES com
predominância de jovens (58%) e alcança 70% entre os EES que também participam
de redes de produção, comercialização, consumo ou crédito. Entre as cooperativas
chega a 57% e entre os EES de poupança, crédito ou finanças solidárias vai a 73%.
A relação ou participação de movimentos sociais, populares ou sindicais é de 41%
considerando todos os EES da Região Sul. No entanto, aumenta para 48% quando
se trata de EES rurais. Este percentual também aumenta entre os EES com
predominância de sócios de cor amarela (50%) e indígenas (52%), também entre os
sócios que pertencem a algum povo ou comunidade tradicional (55%). Se no EES
predominam beneficiários de programas de transferência de renda, o percentual sobe
para 51%. Entre os EES que participam de redes de produção, comercialização,
consumo ou crédito, aumenta para 55%. Entre as cooperativas, chega a 53%, entre
os EES de poupança, crédito ou finanças solidárias vai a 74% e os de troca de
produtos ou serviços vai a 64%.
Dentre os 1456 EES que participam de redes ou fóruns de articulação, 56% citam
fóruns ou redes de Economia Solidária, como o tipo de atividade realizada. Dentre os
1363 EES que participam de movimentos sociais, 48% citam os movimentos sindicais
urbanos ou rurais e 38% citam os movimentos de luta pela terra ou agricultura
familiar. Já os 1304 EES que participam de ações sociais, 28% citam estas ações na
área de educação, 13% na área da saúde e 12% área do meio ambiente e 11% na
área de assistência social.
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15. Principais conquistas e particularidades
A geração
de renda ou
maiores
ganhos

A
autogestão e
o exerc. da
democracia

A integração
do
grupo/coletivo

O comprometimento
social dos (as)
sócios (as)

Conquistas
para a
comunidade
local

A conscientização e
compromisso

74%

47%

68%

40%

27%

19%

Enquanto entre os 3295 EES da Região Sul, 74% afirmam que a geração de renda ou
obtenção de maiores ganhos foi uma das conquistas, este percentual se altera para:
•
•
•

80% entre EES rurais;
82% entre cooperativas e 83% entre sociedades mercantis;
80% entre EES de comercialização e 78% entre EES de poupança, crédito e
finanças solidárias.

Enquanto entre os 3295 EES da Região Sul, 68% afirmam que a integração do
grupo/coletivo foi uma das conquistas, este percentual se altera para:
•
•
•
•
•

Entre 74 e 75% entre EES com predominância de sócios de cor preta,
amarela ou indígenas;
76% em EES com predominância de aposentados ou pensionistas;
72% entre beneficiários de programas de transferência de renda;
76% entre cooperativas e 83% entre sociedades mercantis;
83% entre EES de troca de produtos ou serviços.

Enquanto entre os 3295 EES da Região Sul, 47% afirmam que a autogestão e o
exercício da democracia foi uma das conquistas, este percentual se altera para:
•
•
•
•
•

63% entre EES com predominância de sócios de cor amarela, 59% de cor
preta e 54% de cor parda;
57% em EES com predominância de pessoas com transtornos mentais e
60% entre presidiários ou egressos do sistema penal;
55% em EES com predominância de pessoas jovens;
54% entre cooperativas;
71% entre EES de poupança, crédito ou finanças solidárias e 55% em EES
de troca de produtos ou serviços.
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16. Principais desafios e particularidades
Gerar renda
adequada aos
(às) sócios
(as)

Viabilizar
econômicamente o
empreendimento

Manter a
união do
grupo/coletivo

Promover a
articulação com
outros EES e com o
movimento de ES

Efetivar a
participação
ea
autogestão

72%

61%

60%

41%

40%

Enquanto entre os 3295 EES da Região Sul, 72% afirmam que gerar renda adequada
é um dos principais desafios, este percentual se altera para:
•
•

78% entre EES com predominância de sócios pardos ou indígenas;
80% entre EES com predominância de pescadores artesanais e 86% de
caboclos.

Enquanto entre os 3295 EES da Região Sul, 61% afirmam que viabilizar
economicamente o EES é um dos principais desafios, este percentual se altera para:
•
•
•
•
•
•
•
•

65% entre EES de Santa Catarina e do Paraná;
66% entre EES de área urbana;
70% entre EES com predominância de sócios de cor preta;
73% entre EES com predominância pescadores artesanais;
66% entre os jovens;
65% entre cooperativas e 74% entre sociedades mercantis;
65% entre EES de produção;
67% entre aqueles EES que dizem participar de alguma rede ou fórum de
articulação.

Enquanto entre os 3295 EES da Região Sul, 60% afirmam que manter a união do
grupo/coletivo é um dos principais desafios, este percentual se altera para:
•
•
•
•

65% entre EES do Paraná;
70% entre EES com predominância de sócios indígenas;
65% entre os jovens;
65% entre EES na forma de associação.
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17. Considerações finais

Este documento teve por objetivo trazer à luz dados sobre a realidade e em que
condições se encontra a Economia Solidária da Região Sul do País de acordo com a
pesquisa do segundo mapeamento nacional.

Na Região Sul, tratam-se de cerca de 412 mil sócios distribuídos em 3.295
empreendimentos, tanto urbanos como rurais. O mapeamento permitiu identificar
como as mulheres estão atuando dentro desta realidade, na qual representam 1/3
dos sócios, geralmente em EES de menor porte.

Um aspecto relevante da ES na região é o alto índice de informalidade, que aqui se
encontra acima da proporção nacional, com destaque para o Paraná e Rio Grande do
Sul, os dois estados que elevam esta taxa. Esta informalidade se torna preocupante
por possivelmente contribuir para a falta de acesso a condições adequadas para o
desenvolvimento tanto do empreendimento como dos sócios envolvidos,
provavelmente sem usufruir de direitos básicos que só podem ser usufruídos por EES
formalizados. Entre os tipos de atividade em que a informalidade prevalece estão
aqueles de fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico, comércio varejista de
suvenires, bijuterias e artesanatos e fabricação de produtos de panificação.

Chamou atenção o descompasso entre os EES que afirmam necessitar de crédito ou
financiamento e aqueles que de fato chegaram a procurar (apenas cerca de 1/3),
refletindo um possível grau de desinformação sobre as formas pelas quais podem ser
obtidos ou até mesmo a informalidade esteja por trás deste descompasso.

Os benefícios da ES sobre a população tem grande potencial que ainda pode e deve
ser explorado. Uma avaliação cuidadosa dos dados que vem sendo disponibilizados
pelos mapeamentos dos empreendimentos é de suma importância para traduzir as
necessidades e oportunidades de avanço para as comunidades usufruírem
adequadamente de seus direitos à cidadania.
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