
EMPREENDIMENTOS EM ECONOMIA SOLIDÁRIA: 

POTENCIALIDADES E DESAFIOS EM MANAUS

Autor(a): Eduarda Ivone Morais da Rocha*.  Orientador: Dr. C. Yunier Sarmiento Ramírez**. 

*Aluna do Curso de Economia da Escola de Ciências Sociais(ESO). Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

**Universidad de Holguín, Cuba. Universidade do Estado do Amazonas (UEA). 

Objeto

Objetivos

Metodologia

Resultados Obtidos

Referencial Bibliográfico

Objetivo Geral

Analisar o cenário dos EES em Manaus como proposta alternativa de 

geração de emprego e renda.

Específicos

• Sistematizar e contextualizar os elementos conceituais, teóricos e 

metodológicos sobre a ES.

• Diagnosticar a situação dos EES na cidade de Manaus.

• Identificar as potencialidades e desafios apresentados pelos 

empreendimentos.

GT 8- Desafios da autogestão

O processo da Economia Solidária (ES).

Levando em consideração os objetivos propostos nesse estudo, optou-se

por uma pesquisa que usa a metodologia exploratória e descritiva, de

abordagem quali-quantitativa, com procedimentos de revisão

bibliográfica, análise de documentos, entrevista e pesquisa de campo,

além da identificação do público alvo do estudo e sua especificação. Para

isso, a pesquisa será feita por etapas.

Para construção teórica, fez-se levantamentos em pesquisa bibliográfica

que consistem basicamente na descrição dos primórdios da ES, tanto a

âmbito nacional quanto internacional, destacando e analisando os

principais conceitos, reflexões dos autores e, a partir disso, iremos analisar

como se deu os movimentos da ES na cidade de Manaus, possibilitando

descrever o processo de criação, implementação e o momento atual dos

Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) estimulados pelo

Programa de Economia Solidária de Manaus.

• Resumo das condições históricas, socioeconômicas e políticas que

provocam o surgimento dos movimentos de Economia Solidária em

diferentes períodos, no mundo, Brasil e particularmente em Manaus.

• Sistematização do referencial teóricos relacionados com a ES,

analisando os principais autores sobre a temática no Brasil e

permitindo a análise das conceitualizações contribuídos os eles.

• Analises crítico sobre as experiências metodológicas realizadas no

Brasil e principalmente em Manaus sobre os empreendimentos de ES.

• Guia de Entrevistas e questionário para diagnosticar os EES e Avaliar

os princípios e valores da ES a través dos empreendimentos na cidade

de Manaus.

• Potencialidades e desafios apresentados pelos empreendimentos na

cidade de Manaus.
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Introdução

O capitalismo, apesar de ser caracterizado pela prosperidade e

crescimento econômico acelerado, levando ao aumento da renda e da

condição de vida, o sistema é responsável por alguns males da sociedade.

Os países pobres ou em desenvolvimento acabam sofrendo com as

decisões de políticas neoliberais, pois proporcionam a concentração do

capital. No Brasil, por exemplo, são apontadas como consequências

dessas decisões: o desemprego, baixo salário, exclusão social, destruição

do ecossistema e exaurimento dos recursos, além da dependência do

capital internacional. Dessa maneira, em frente ao desemprego e as

atitudes supressivas do capitalismo, a Economia Solidária (ES) surge

como alternativa de organização do trabalho, de geração de emprego e

renda nos seus diversos setores.

Na segunda etapa dessa pesquisa deverão ser elaborados entrevistas e

questionários a fim de traçar os perfis dos participantes e dos

empreendimentos ligados ao programa da SEMTRAD, com a finalidade

de obter aspectos da potencialidade e dos desafios enfrentados pelos

mesmos.


