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AUTOGESTÃO, EFICIÊNCIA E VIABILIDADE DOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS 
SOLIDÁRIOS. Gabriela D. Schüttz, Marcelo R. Freitas, Luiz I. G. Gaiger (Linha(s) de pesq.: 
Associativismo e cooperativismo; Trabalho: Transformações e Alternativas; Deptº: Instituto Humanitas; 

PPG em Ciências Sociais Aplicadas; Unisinos). 
No Brasil, como no resto de América Latina, a realidade que se configura a partir dos anos 80 com a implantação do 
neoliberalismo, e, principalmente, nos anos 90, evidencia um agravamento da situação de desigualdade e 
precariedade social. É nesse contexto que a economia solidária aparece como um novo espaço de discussão e de 
prática social. Atualmente ocorre um fenômeno de multiplicação de experiências de geração de trabalho e renda. Esta 
pesquisa busca a reavaliação de conclusões de estudos realizados entre 1999 e 2001, no RS, com empreendimentos 
econômicos solidários, com o objetivo de aprofundar a compreensão teórica, identificar e entender os diferentes 
meios e as diversas condições que, direta ou indiretamente, favorecem o êxito dos empreendimentos econômicos 
solidários, apontar lacunas e necessidades a serem cobertas por políticas públicas especificas, bem como a forma 
adequada a sua implementação. Assim como, entender a lógica, organização e prática dessas experiências frente ao 
mundo capitalista, considerando que as mesmas estão sendo criadas pelos trabalhadores, tendo como especificidades 
os princípios de solidariedade, autogestão, cooperação, sustentabilidade (princípios que privilegiam o ser humano 
acima do mercado). Essas questões são pesquisadas e comparadas à pesquisa anterior, para assim criar mecanismos 
de análise que alarguem o entendimento sobre o assunto, no sentindo de observar seus desdobramentos, identificar 
suas potencialidades e encontrar caminhos de superação dos obstáculos, para o crescimento e consolidação dessas 
alternativas econômicas, assim como para a discussão dos paradigmas e sistemas conceituais pelos quais se tem 
procurado interpretar o mundo do trabalho na sociedade moderna e seus desdobramentos recentes. (UNISINOS – 
Cáritas-RS – SMIC/PMPA – SEDAI/RS- CNPq- Fapergs) 
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