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Dentre as opções para atividades que envolvam inclusão social, que gere recursos financeiros 

e que tracem o desenvolvimento, o termo Economia Solidária atrela consigo a oposição 

quanto à exploração dos recursos naturais e execução das atividades que impulsione o 

crescimento, o desenvolvimento e a preservação ambiental e sustentável, sendo apresentado 

ao mercado competitivo de trabalho como uma inovação para alternativas de geração de 

emprego e aumento de renda, acarretando sua contribuição para o Desenvolvimento Regional 

e demonstrando além da necessidade de evoluir e crescer a preocupação com os recursos 

naturais e os aspectos sociais. Diante disso, este projeto tem como objetivo analisar os 

empreendimentos solidários quanto a sua influência na promoção do desenvolvimento local 

dos municípios do Recôncavo da Bahia, entre 2010 a 2020. Foram elencados os seguintes 

objetivos específicos: apresentar as modalidades de economia solidária existentes em cada 

município da região do recôncavo baiano, por meio do mapeamento e rankings de influência; 

comparar a quantidade de economias solidárias de cada município ao resultados do índice 

FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) resultante dentre o período de 2010 a 2020; 

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 

impulsionamento de novos empreendimentos. Com intuito de apresentar uma pesquisa com 

metodologia definida quanto aos objetivos em descritiva e exploratória, pois caracterizará tal 

influência por meio da descrição dos dados sem alterações ou intervenção do que foi coletado, 

atrelado a possibilidade de construção de novos estudos a respeito desta pesquisa com 

diferente recorte temporal, sendo necessário um delineamento bibliográfico, a partir de coletas 

em fontes secundárias, proporcionado com acesso aos registros dos empreendimento 
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solidários correspondentes ao Recôncavo da Bahia. Será também realizada uma análise 

documental definida pela coleta do IFDM do Recôncavo, correlacionando-se com a 

quantidade de empreendimentos solidários de cada município estudado. Ocorrerá uma 

pesquisa de campo desenvolvida no Centro Público de Economia Solidária, que atende aos 

empreendimentos do Recôncavo Baiano, onde será aplicada uma entrevista semiestruturada, 

que passará pela Técnica Delphi como modelo de validação, aos responsáveis pelo centro e 

questionários aplicados aos líderes dos empreendimentos solidários que mais se 

desenvolveram no período estudado, com intuito de corroborar com a elaboração do manual 

de formalização dos projetos solidários, o presente produto da pesquisa, ao buscar suas 

percepções a respeito das dificuldades e necessidades do projeto. Quanto a sua abordagem a 

pesquisa torna-se quali-quantitativa, ao utilizar correlação estatísticapara análise dos dados 

coletados por meio do método de Pearson e possuir um produto qualitativo de descrição, 

representado pelo manual de formalização. Diante disto, espera-se compreender como os 

empreendimentos solidários podem influenciar no Desenvolvimento Regional dos municípios 

do Recôncavo Baiano, além de fornecer o manual com uma visão voltada aos municípios 

estudados possuindo informações com base na pesquisa, além do aspecto contábil de 

mensuração para atender a todos os projetos e que corresponda com a realidade local 

auxiliando os empreendimentos já existentes e colaborando para novosregistros. 
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