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Como atividades que tratem a inclusão social, geração de recursos financeiros e o 

desenvolvimento, a Economia Solidária atrela a preocupação com os recursos naturais na 

execução de atividades que promovam o desenvolvimento juntamente com a preservação 

ambiental e sustentável, sendo apresentado ao mercado de trabalho como uma alternativa para 

gerar emprego e renda, contribuindo para o Desenvolvimento Regional além da necessidade 

de evoluir demonstrar preocupação com aspectos sociais e ambientais. Diante disso, este 

projeto tem como objetivo analisar a contribuição dos Empreendimentos Solidários registrado 

no CESOL para desenvolvimento Regional dos municípios do Recôncavo da Bahia, dentro do 

recorte temporal de 2014 a 2017, tendo como base o IFDM. Foram elencados os objetivos 

específicos: verificar as modalidades de economia solidária existentes em cada município 

selecionados; comparar a quantidade e tipo de economias solidárias de cada município aos 

resultados do índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) no período de 2014 a 

2017; mapear os munícipios que são influenciados economicamente e socialmente pelos 

empreendimentos solidários em seu Desenvolvimento e desenvolver um manual de 

formalização para os empreendimentos solidários, visando a disseminação das informações e 

impulsionar novos empreendimentos. A pesquisa tem metodologia definida quanto aos 

objetivos como descritiva, pois caracterizará tal relação sem intervenção do que foi coletado, 

com a possibilidade de construção de novos estudos, com um delineamento de pesquisa 

documental definida pelo contato com os registros dos empreendimentos solidários que 

correspondem ao Recôncavo da Bahia e uma pesquisa de campo desenvolvida no Centro 

Público de Economia Solidária (CESOL), que atende aos empreendimentos do Recôncavo, e 

nos empreendimentos que mais se desenvolveram no decorrer da pesquisa. Quanto a 

abordagem é definida como quali-quantitativa, ao utilizar correlação estatística para análise 

dos dados por meio do método estatístico e por descrever fenômenos de forma qualitativa 

como o próprio produto da pesquisa, representado pelo manual de formalização. A coleta dos 

dados iniciará por meio da correlação entre a quantidade dos empreendimentos solidários dos 

municípios do Recôncavo com o IFDM, para verificar a relação dos mesmos no 

desenvolvimento local, posteriormente com a função de complemento para o produto da 

pesquisa será aplicada uma entrevista semiestruturada aos coordenadores do CESOL e 

também serão aplicados questionários direcionados aos líderes dos empreendimentos 

solidários, em busca das percepções de ambos os lados a respeito das dificuldades e 

necessidades, pois pretende-se tratar das realidades voltadas para a região e todos os 

processos contábeis dos projetos solidários. a novos registros. 
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