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Economia social e solidária como modelo de desenvolvimento inclusivo, 

sustentável e resiliente em um mundo pós Covid 19 

 

Vivenciamos, neste século XXI, uma nova era tecnológica, com enormes e irreversíveis 

avanços econômicos, financeiros, tecnológicos e produtivos. Ao mesmo tempo, 

convivemos com uma persistente e crescente desigualdade social e concentração de 

renda, bem como com a piora nas condições de pobreza e de desemprego, o que foi 

agravado no início de 2020 pelo vírus COVID-19.  

Para se ter uma ideia, em nossa Região, de acordo com dados do Panorama Social da 

América Latina de 2019, cerca de 30% da população regional estava abaixo da linha de 

pobreza, enquanto 10,7% se encontravam na condição de pobreza extrema. Em termos 

absolutos, isto significa que aproximadamente 185 milhões de pessoas se encontram em 

situação de pobreza, das quais 66 milhões na situação de pobreza extrema. Ainda segundo 

o Informe, apesar de que a tendência de aumento da pobreza tenha perdido força entre 

2017-18, a pobreza total em 2018 superou em 2,3 pontos percentuais a registrada em 

2014, o que significa um aumento de cerca de 21 milhões de pessoas na condição de 

pobreza. Embora ainda não existam estatísticas referentes ao ano de 2020, as perspectivas 

indicam em uma piora de até 35% nestes dados.  

 

Em se tratando da pobreza e da desigualdade, entende-se que este cenário se deteriora 

ainda mais ao considera-las pela perspectiva multidimensional, ou seja, não somente pela 

ótica da renda monetária, mas também levando em conta a possibilidade de acesso aos 

serviços sociais básicos.  

 

Nesse cenário, torna-se urgente pensar em mecanismos para enfrentar essa realidade. 

Acredita-se que uma das formas reside no que podemos chamar de “economia social e 

solidária” (ESS). A ESS aparece como uma alternativa viável e oportuna e se refere a 

empreendimentos e instituições, em particular cooperativas, sociedades mutualistas, 

associações, fundações e empresas sociais, que produzem bens, serviços e conhecimentos 

com objetivos econômicos, sociais e ambientais. Outra questão importante sobre a ESS é 

seu papel na preservação do emprego e da renda em tempos de crise econômica.  

É importante notar que a ESS pode contribuir para a implementação dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) uma vez que existem várias experiências, em 

diferentes países e segmentos, que implicam no desenvolvimento territorial de suas 

regiões, contemplando aspectos econômicos, sociais e ambientais.  

Além disso, a ESS tornou uma das alternativas mais viáveis para o enfrentamento dos 

impactos econômicos causados pela COVID-19. O aumento da pobreza e das mazelas 
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sociais, aumenta a marginalização e a precarização das condições de vida, fenômenos 

sociais estes, que a ESS já enfrenta a décadas.   

Na América Latina e Caribe, encontra-se uma pluralidade de formas de ESS, com base 

em nossa história e especificidades socioeconômicas. De fato, nesta região, há um número 

crescente de literatura que aborda a existência e a importância da ESS, bem como suas 

diversas ações práticas. Mais recentemente, parte dela nos chama a atenção ao papel que 

a ESS vem adquirindo como questão de políticas governamentais elaboradas como 

mecanismo de enfrentamento do desemprego, da pobreza, da exclusão social e da 

desigualdade; características estruturais de nossa região. Em outros termos, reconhece-se 

que, na América Latina e Caribe, as experiências concernentes à ESS se associam à 

resposta à crise social e do trabalho, bem como servem de instrumento para a 

transformação social.   

No entanto, essas experiências são marcadas por desafios associados ao modus operandi 

que tornam sua continuidade ou avanço difícil ou impossível, em muitos casos. Portanto, 

é necessário fortalecer o ecossistema empreendedor solidário, para que a ESS possa 

cumprir seu papel social dentro do contexto presente. 

É nesse contexto que o Centro de Estudos e Pesquisas em Economia Publica, Social e 

Cooperativa - CIRIEC BRASIL, com o apoio do CIRIEC – Internacional, realizará o 

CIRIEC World Conference in Latin America, que será realizado virtualmente, com a 

temática: “Economia social e solidária como modelo de desenvolvimento inclusivo, 

sustentável e resiliente em um mundo pós Covid 19”. 

Um dos grandes objetivos deste Congresso será refletir sobre algumas questões, tais 

como: existe possibilidade de que os novos instrumentos tecnológicos sejam usados 

dentro dos empreendimentos de ESS?  Qual será o papel da ESS face este cenário? Qual 

o papel da ESS para a implementação dos ODS em diferentes territórios? Qual a resposta 

da ESS aos impactos econômicos da COVID-19? 

Diante destes desafios, o comitê organizador do CIRIEC World Conference in Latin 

America, convida profissionais, professores, alunos e pesquisadores a submeterem artigos 

a serem apresentados durante o evento, com as seguintes condições: 

 

Art.1º – Os trabalhos serão recebidos na modalidade artigo completo. 

 

Art. 2º - A submissão do artigo completo ocorrerá em duas etapas: 

 

I – Até 31 de março de 2021 deverá ser submetido o resumo do trabalho com até 300 

palavras, no site do evento.   
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II – Até 30 de abril de 2021 deverá ser submetido o artigo completo, desde que 

apresentado durante evento.  

 

Art. 3º - No ato da submissão do resumo, o autor deverá escolher um dos Grupos de 

Trabalho do Evento: 

 

GT 1 – O trabalho e suas multidimensões 

GT 2 – (Auto)Gestão, comercialização e empreendedorismo na ESS 

GT 3 – Inovação e tecnologia Social 

GT 4 – Direito e instituições 

GT 5 – Movimentos sociais e redes de ESS 

GT 6 – Desenvolvimento territorial, ruralidades e agroecologia 

GT 7 – Avalição de políticas públicas de ESS 

GT 8 – Financiamento e práticas de finanças solidárias 

GT 9 – Educação cooperativa 

GT 10 – Desigualdades e gerações na ESS (Gênero e juventude) 

GT 11 – Turismo e meio ambiente 

GT 12 – Internacionalização dos empreendimentos solidários 

GT 13 – Teoria do Cooperativismo, Economia Social e Solidária 

GT 14 – Plataformas digitais e ESS 

GT 15 – Relatos de experiência, práticas de incubação e extensão universitária 

GT 16– Implementação e mensuração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) 

GT 17 – Empreendedorismo Negro 

GT 18 – Cultura e Economia Criativa 

 

Art. 4º - Serão selecionados até quinze resumos por Grupo de Trabalho. 
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Parágrafo Primeiro: A seleção dos resumos caberá aos coordenadores de cada Grupo de 

Trabalho.  

Parágrafo Segundo: O resultado dos resumos aprovados será publicado no site do evento 

dia 31 de março de 2021 (primeira lista) e, 04 de abril de 2021 (segunda lista).  

 

Art. 5º – A submissão do resumo será realizada pelo site do evento e, a submissão do 

artigo final será realizado pelo e-mail ciriecbrasil2020@gmail.com. 

 

Art. 6º – Serão aceitos trabalhos em português, espanhol, francês e, inglês. 

 

Art. 7º – Cada trabalho poderá ter até 3 (três) autores, sendo permitida até 2 (duas) 

submissões por pessoa, independentemente de ser autor ou coautor. 

 

Art. 8º – Os autores dos resumos aprovados deverão se inscrever no evento. 

 

Art. 9º – Uma vez submetido o artigo, não será aceita a inclusão ou exclusão de autores. 

 

Art. 10º – Aspectos gerais do trabalho completo: 

a) Os trabalhos devem contemplar de forma clara: Introdução; Metodologia; 

Resultados e Discussões; Conclusão e Bibliografia; 

b) Formato do papel: A4 (29,7 x 21 cm); 

c) Orientação do papel: retrato; 

d) Fonte: Times New Roman / Tamanho 12; 

e) Espaçamento: simples;  

f) Alinhamento: justificado; 

g) Margens: superior: 3 cm; inferior: 2 cm; esquerda: 3 cm; direita: 2 cm. 

i) Títulos em letras maiúsculas e subtítulos em letras minúsculas 
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Art. 11 – Os trabalhos serão apresentados na modalidade oral, entre os dias 14 e 16 de 

abril de 2021, em plataforma on-line a ser indicada posteriormente. 

 

Art. 12 – Para a emissão de certificado de apresentação, o trabalho deve ser apresentado 

por no mínimo um dos autores devidamente inscrito no evento. 

 

Art. 13 – Os artigos completos enviado dentro do prazo e segundo as regras de 

formatação, serão avaliados pela Comissão Científica serão publicados em livro 

eletrônico do evento em caso de aprovação.  

Parágrafo Único – Os melhores trabalhos selecionados pela Comissão Científica do 

Evento serão publicação em livro especial, editado em parceria com o IPEA.  

 

Art. 14 – Ao submeter os artigos os autores automaticamente cedem para o CIRIEC Brasil 

seus direitos autorais para transmissão da apresentação na internet e, de publicação dos 

resumos e trabalhos completos.   

 

Art. 15 – As inscrições para o evento serão realizadas no site do evento, nas seguintes 

categorias: 

 

Categoria Inscrições 

até 05/04/21 

Inscrições a 

partir de 

06/04/21 

Inscrições até 

05/04/21  

Países Latino-

americanos e 

Caribe 

Inscrições a 

partir de 

06/04/21  

Países Latino-

americanos e 

Caribe 

 

Profissionais R$ 500,00 R$ 700,00 R$ 250,00 R$ 350,00 

Estudantes de pós-

graduação 

R$ 300,00 R$ 500,00 R$ 150,00 R$ 250,00 

Estudantes de 

Graduação 

R$ 200,00 R$ 400,00 R$ 100,00 R$ 200,00 
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Membros de 

Empreendimentos 

parceiros 

R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 100,00 R$ 100,00 

Filiados aos 

CIRIEC´s Latino-

americanos 

(Argentina, Brasil, 

Colômbia, Costa 

Rica e, México) 

  Isento Isento 

 

Art. 16 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.  

 

Campinas, 02 de fevereiro de 2021.  

 

 

Comissão Organizadora 


