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   Desenvolvido desde 2010 pelo Grupo de Pesquisa em 
Economia Solidária e Cooperativa da Unisinos,  o Projeto 
SIE, tem como um de seus objetivos  promover a 
ampliação do Sistema Nacional de Informações em 
Economia Solidária (SIES), por meio de uma pesquisa 
amostral, realizada através de um questionário (QSES) 
dirigido aos sócios e sócias dos empreendimentos 
solidários. 
     O Projeto SIES é um desdobramento do Projeto Gênese 
e desenvolvimento da Economia Solidária: um estudo em 
perspectiva internacional,

  A Economia Solidária caracteriza-se por ter sua 
organização econômica fundamentada na valorização do 
ser humano, não do capital. Os Empreendimentos de 
Economia Solidária (EES) estruturam-se em princípios 
como a associação, a cooperação, a solidariedade e a 
autogestão, em variados níveis e com diferentes modos de 
organização. 
    Os EES têm sido objeto de estudos, de análises e de 
forte atenção de políticas públicas, devido a sua 
importância crescente na superação da miséria extrema, 
no combate à desigualdade econômica e na inclusão 
social. 

ECONOMIA SOLIDÁRIA A PESQUISA

    A pesquisa amostral, por meio do QSES, visa levantar 
dados sobre o perfil dos protagonistas dessas 
organizações econômicas, as razões de sua opção pela 
Economia Solidária e de suas aspirações pessoais e 
sociais.

 “Uma gente que ri quando deve chorar...”

    Após 20 dias visitando Empreendimentos de Economia 
Solidária da região sul do Estado, conhecendo 
personagens e suas histórias de vida, a afirmação de Paul 
Singer , que a Economia Solidária valoriza o ser humano e 
não o capital, se consolida. 

“Quando a gente sai para pescar a gente esquece tudo. 
Não fica pensando na conta para pagar, no que tu tem 
para fazer, gosto disso.” Rosana, pescadora há 16 
anos, Tapes-RS.
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