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RESUMO 
 
A globalização é um processo com duas facetas: uma 
hegemônica, a neoliberal, e uma contra hegemônica, a 
alternativa. A primeira avoluma a pobreza, a segunda, 
apresenta uma solução possível de enfrentamento a ela. Neste 
artigo, inicialmente indicamos algumas questões reproduzidos 
nos meios midiáticos sobre a lógica capitalista, em seguida 
iremos discutir as particularidades desses dois modelos de 
globalização, por último, trataremos acerca da problemática do 
desemprego, fruto da globalização neoliberal; 
concomitantemente, apresentaremos a economia solidária 
como alternativa não capitalista de combate ao desemprego, 
estabelecendo assim uma relação entre os fenômenos 
globalização e economia solidária. 
 
Palavras-chave: Globalização neoliberal. Globalização 
alternativa. Economia solidária.  

 
ABSTRACT 
 
Globalization is a process with two facets: an hegemonic, the 
neoliberal, and a conter-hegemonic, the alternative. The first 
swells poverty, the second presents a possible solution coping 
to it. In this article, we initially indicated some questions coming 
from the media played on the capitalist logic, then we will 
discuss the particularities of these two models of globalization, 
finally, we will deal about the unemployment problem, the result 
of neoliberal globalization; concomitantly, we will presenting the 
solidarity economy as non-capitalist alternative to combat 
unemployment, thereby establishing a relationship between the 
phenomena of globalization and solidarity economy. 
 
Keywords: Neoliberal globalization. Alternative globalization. 
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1 INTRODUÇÃO 

A globalização é um fenômeno que indiscutivelmente descortina as 

desigualdades sociais, sejam elas relacionadas à distribuição de renda, ao gênero, à 

raça/etnia. Isso acontece principalmente pela revolução nas tecnologias de informação as 

quais põem às claras para uma quantidade bem maior de pessoas as aflições que 

acometem as nações. No entanto, antes é necessário demarcarmos a que processo de 

globalização estamos nos referindo.  

O termo globalização comporta várias interpretações, desde aquelas nas quais 

corresponde ao processo de homogeneização do mundo pela internacionalização das 

economias capitalistas, até aquelas que a compreendem como um processo compatível 

com a diversidade cultural, o (re)conhecimento das heterogeneidades. Vieira (2012) aponta 

alguns termos que expressam ora uma interpretação, ora a outra: aldeia global, cidade 

global (para a primeira) e, sociedade global, terra-pátria (para a segunda). As abordagens 

teóricas mudam de acordo com a dimensão do fenômeno que está sendo enfatizado, ora a 

dimensão econômica, ora a cultural, a política e a social. Geralmente, a globalização é vista 

como um fenômeno econômico nocivo que prejudica os países pobres e se contrapõe aos 

laços de solidariedade social. 

Aceitar a globalização como fenômeno fatalítico, resultado da 

internacionalização do sistema de produção capitalista, no qual o dinheiro ergue-se acima 

do próprio homem, é o mesmo que considerar as impossibilidades de condução desse 

processo pelos próprios homens. E assim, atestaríamos a incompetência de tomarmos as 

rédeas do nosso mundo. Logo, em contraponto é viável dar lugar para uma outra forma de 

globalização, conduzida pelos homens e onde o que reina são os conteúdos humanos.  

Por estes motivos, desdobramos o fenômeno globalização nos processos: 

neoliberal (ou hegemônica) e alternativa (ou contra hegemônica); uma escolha teórica 

fundada na corroboração das formulações de Boaventura de Sousa Santos (2005) e de 

Milton Santos (2006). 

O discurso da globalização neoliberal que permeia a argumentação midiática 

acessível às grandes massas carrega elementos que obscurecem os entraves que se 

apresentam no debate das desigualdades e os limites da globalização neoliberal, de forma 

que a reprodução da globalização como algo “fora de controle” se estabelece como verdade 

inquestionável. Neste artigo, inicialmente indicamos algumas questões reproduzidos nos 

meios midiáticos sobre a lógica capitalista, em seguida iremos discutir as particularidades 

desses dois modelos de globalização, por último, trataremos acerca da problemática do 

desemprego, fruto da globalização neoliberal; concomitantemente, apresentaremos a 



 

 

                  

economia solidária como alternativa não capitalista de combate ao desemprego, 

estabelecendo assim uma relação entre os fenômenos globalização e economia solidária. 

 

2 O DISCURSO FATALÍSTICO DO CAPITALISMO 

Em matéria publicada pela revista EXAME a desigualdade social aparece como 

o assunto do momento. Longe de nossa intenção questionar este dado. O que queremos 

trazer à reflexão é o porquê desse assunto só agora tornar-se “o tema que anda mexendo 

com os corações e mentes” (SALGADO, 2014, p. 34).  

Para início de discussão, determinando aspectos preliminares, vamos concentrar 

a nossa atenção na análise de dois grupos de pessoas: aqueles que sempre se 

preocuparam com as desigualdades sociais e aqueles que só agora a perceberam. A 

desigualdade seria um aspecto social tímido que ao longo de tantos anos passasse 

despercebida? A resposta a essa indagação só pode ser uma: não! Por isso, acreditamos 

que na composição desses grupos, os posicionamentos distintos equivalem a propósitos 

sociais também distintos: os primeiros são aqueles que pertencem ao grupo de pessoas que 

defendem a “construção da humanidade” via igualdade; já os segundos são os que, 

temerosos quanto às ameaças ao padrão de acumulação vigente, conservam a ideia de 

desenvolvimento via desigualdade. O referido autor pertence ao segundo grupo. Para ele 

existem “dois tipos de desigualdades: a desigualdade positiva é aquela que incentiva as 

pessoas a estudar com dedicação, trabalhar e empreender. Histórias empreendedoras 

podem ter um efeito multiplicador sobre milhões de pessoas”. A desigualdade negativa é a 

que impede a mobilidade social (SALGADO, 2014, p. 38). 

Ao mesmo tempo em que formula a indagação, “por que o capitalismo é tão 

injusto?”; exalta o sistema capitalista por ser uma “poderosa arma para combater a 

pobreza”. Porém, assume a contradição que há entre as afirmações. O autor parece confuso 

quando reconhece o que para ele é a “engenhosidade” do sistema capitalista, a 

meritocracia, e percebe que existem condições determinantes para o sucesso do indivíduo 

que já vem de “berço”, como, por exemplo, uma boa educação dada somente pelos pais 

mais abastados (SALGADO, 2014, p. 33). Com olhos vendados não percebe que faz uma 

análise do “calcanhar de Aquiles” do capitalismo: a relação de produção e consumo dos 

homens no bojo da produção materialista econômica. 

Bem, mas, o que nos importa agora é mencionar a informação que o autor 

disponibiliza em seu texto sobre o estudo do economista francês Thomas Piketty, o qual 

demonstra em seus estudos: o capitalismo teria uma tendência inevitável à concentração; 

propondo como solução a criação de um imposto global sobre a riqueza. O estudo de 



 

 

                  

Piketty tem caráter inovador, porque contradiz a teoria de Simon Kuznets 2o qual defendia 

que a desigualdade de renda tende a cair com o desenvolvimento da nação. 

Ao analisarmos o conteúdo desse discurso é possível constatar que as mídias 

reproduzem continuamente as justificações dos espíritos do capitalismo, despejando sobre 

as pessoas argumentos lógicos que em nada contribuem para a redução das desigualdades 

sociais, uma vez que esta integra a base estrutural do desenvolvimento capitalista. 

Nessa perspectiva, o capitalismo se apresenta como sistema absurdo. Nele os 

trabalhadores perdem a propriedade dos resultados do seu labor e os capitalistas entregam-

se numa ganância insaciável por lucros. E ainda assim, o capitalismo forja garantias e 

referências ao bem comum valendo-se da própria ciência econômica, na qual, as seguintes 

argumentações parecem bastante lógicas: a prosperidade financeira individual gera 

automaticamente a riqueza de todos; o princípio da meritocracia justifica o enriquecimento 

de uns e o empobrecimento de outros, além de conceder esperanças aos menos 

afortunados do possível enriquecimento por meio de trabalho, no mínimo como garantia de 

futuro para os seus filhos (BOLTANSKY; CHIAPELLO, 2009). E dessa forma, o sistema 

capitalista continua convencendo acerca de sua insuperabilidade. 

 

3 GLOBALIZAÇÃO NEOLIBERAL E A PRODUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS 

A globalização “expressa um novo ciclo de expansão do capitalismo, como modo 

de produção e processo civilizatório de alcance mundial”. Nesta perspectiva, o modo de 

produção é caracterizado pela forma intensiva e extensiva de exploração, pelas novas 

tecnologias, pela mundialização dos mercados e divisão internacional do trabalho; e o 

processo civilizatório acontece justamente pela destruição e criação de outras formas 

sociais de vida (OCTAVIO IANNI, 2010, p. 11).  

Nesse mesmo caminho, a globalização apresenta-se como o “ápice do processo 

de internacionalização do mundo capitalista”. Ela resulta da combinação de dois elementos 

fundamentais, “o estado das técnicas e o estado da política”. A globalização atual é 

perversa, porque utiliza o sistema das técnicas da informação com orientação política para o 

mercado global. Como exemplo, surge a figura da empresa transnacional, a qual estende a 

sua produção em várias partes do mundo e impõe a todo globo uma espécie de “mais-valia 

mundial” (MILTON SANTOS, 2006, p. 23). 

Na abordagem de Boaventura de Sousa Santos (2005), o conceito de 

globalização tem duas componentes: uma componente descritiva e uma componente 
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prescritiva. Essa última equivale ao conjunto de prescrições hegemônicas formuladas no 

Consenso de Washington, em reunião dos Estados centrais mundiais na cidade de 

Washington na década de oitenta. São essas prescrições que determinam as principais 

características da globalização neoliberal. A estrutura de classes vigente está associada 

com a atuação das empresas multinacionais pactuadas com a elite capitalista local e a 

burguesia estatal. O aumento das desigualdades está diretamente relacionado com esse 

arranjo mundial que estende a dominação e exploração das camadas populares em todo o 

mundo.  

Ainda sob o enfoque da dimensão econômica da globalização neoliberal, 

Lipovetsky e Serroy (2011) apontam o papel do mercado financeiro mundial extremamente 

instável na formação de uma economia global descontrolada, imprevisível e em um estado 

de caos crescente. Eles denominam esse estágio do capitalismo como “hipercapitalismo”. 

Nas palavras dos autores: 

A vitória da livre-troca planetária devia trazer o crescimento, a estabilidade, a 
redução da pobreza. O resultado foi, em muitos casos no mundo, o agravamento da 
miséria, a precariedade, a incerteza do amanhã ou mesmo o risco, que se 
acreditava desaparecido, das grandes fomes [...] Por todo parte, a riqueza do mundo 
progride ao mesmo tempo que as disparidades se acentuam, tanto no plano dos 
países quanto no das camadas sociais; os mais ricos são cada vez mais ricos, os 
pobres cada vez mais pobres [...] Metade da população do planeta vive com menos 
de dois euros por dia. A média do rendimento dos países ricos é 37 vezes superior à 
dos vinte países mais pobres do mundo (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 35).  

 

Nesse caminho, Singer (2006) pontua algumas consequências da 3ª Revolução 

Industrial que trouxeram verdadeiras “calamidades sociais” aos países desenvolvidos e não 

desenvolvidos, são elas: o desemprego tecnológico que expulsa do emprego àqueles que 

podem ser substituídos por novas tecnologias e máquinas; a difusão do autosserviço, em 

que consumidores conquistam ao mesmo tempo liberdade e atarefamento; e a 

descentralização do capital, o investimento estrangeiro desloca capital para os países 

semindustrializados onde os direitos trabalhistas ainda não foram conquistados. Essas 

consequências, segundo o autor, avolumam a pobreza, esta relacionada necessariamente 

com a redução dos postos de trabalho. Nesse sentido, o desemprego constitui-se elemento 

inerente ao capitalismo atual que na sua forma de globalização neoliberal extrapola suas 

mazelas a nível mundial. 

Outro elemento destacado na globalização neoliberal, agora na descrição de 

Giddens:  

“Ela é conduzida pelo Ocidente, carrega a forte marca do poder político e econômico 
americano e é extremamente desigual em suas consequências”; “cria um mundo de 
vencedores e perdedores, um pequeno número na via expressa para a 
prosperidade, a maioria condenada a uma vida de miséria e desesperança” 
(GIDDENS, 2007, p. 15). 

 



 

 

                  

Entre os autores é notável a congruência na caracterização dos aspectos 

principais da globalização neoliberal.  O que percebemos nessa breve exposição é que a 

globalização neoliberal não tem somente implicações na esfera econômica, mas, estende 

seus ditames e resultados para as esferas sociais, culturais e políticas no sistema mundial 

(OCTAVIO IANNI, 2008; MILTON SANTOS, 2006; BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, 

2005; LIPOVETSKY & SERROY, 2011; GIDDENS, 2007). 

Sobre o processo de globalização neoliberal ainda vale ressaltar uma verdadeira 

“superposição entre período e crise”. O que antes eram fases separáveis do ciclo de 

acumulação capitalista, hoje, a fase da crise torna-se permanente. A crise é estrutural, 

portanto, nenhuma solução não estrutural poderá sanar o problema, contudo, só poderá 

resultar na geração de mais crise (MILTON SANTOS, 2006, p. 33).  

Isso porque no próprio ciclo de reprodução capitalista, as contradições se 

inserem, uma vez que: 

As mesmas condições propícias aos novos surtos de expansão mundial do 
capitalismo, da reprodução ampliada do capital em escala global, essas mesmas 
condições trazem consigo a criação e a reprodução de desigualdades, carências, 
inquietações, tensões, antagonismo (IANNI, 2008, p. 21). 

 

A globalização como perversidade é fruto das ações hegemônicas que estimulam a 
competitividade e em efeito cascata excitam o desemprego crônico, a pobreza, o 
desabrigo, novas enfermidades, mortalidade infantil, males espirituais e morais como 
os cinismos e a corrupção. Esses aspectos são direta ou indiretamente atribuídos à 
globalização neoliberal ou hegemônica (SILVA, 2013, p. 19). 

 

Aliado ao caráter de crise permanente e de contradição intrínseca do capitalismo 

presente está a condição política decisória hegemônica, o que por sua vez indica a 

possibilidade de reversibilidade da globalização atual. Ela, a globalização neoliberal, 

segundo Boaventura de Sousa Santos (2005) não tem aspecto mecanicista, logo suas 

implicações são condicionadas pelas decisões pensadas por hegemonias, e, 

consequentemente, como fábula e perversidade, assim como a intitulou Milton Santos 

(2006), tenta intimidar os atores sociais não hegemônicos, revelando sua falsa face de 

insuperabilidade. 

Nesse sentido, desponta o processo de globalização contra hegemônica ou 

alternativa, tratada no tópico a seguir. 

 

4 GLOBALIZAÇÃO ALTERNATIVA E O CONTRAPONTO ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS 

A centralização das decisões econômicas e políticas reverberam 

indiscutivelmente nas esferas sociais e culturais, forçando uma imposição violenta de quatro 

polos estruturantes do mundo hipermoderno: hipercapitalismo, hipertecnização, 

hiperindividualismo e hiperconsumo (LIPOVETSKY, 2011).  



 

 

                  

O que há de mais promissor para o desmonte desse cenário é o caráter não 

homogêneo da globalização neoliberal (MILTON SANTOS, 2006).A globalização alternativa 

ou contra hegemônica é o processo de humanização da globalização perversa atual. Nas 

palavras do autor: “podemos pensar na construção de um outro mundo, mediante uma 

globalização mais humana”; esta globalização erguer-se-á sobre as bases materiais nas 

quais se apoiam o sistema capitalista, a serviço de “outros fundamentos sociais e políticos” 

(MILTON SANTOS, 2006, p. 20). Ainda é necessário acrescentar que, para o autor, essa 

nova globalização aparece atualmente como “sementes [que] começam a se impor quando 

ainda o velho é quantitativamente dominante” (MILTON SANTOS, 2006, p. 141), por isso se 

apresenta de maneira, às vezes imperceptível. 

Apesar da pretensão homogeneizadora da atual globalização, a própria se 

revela incapaz para tal, e, portanto, acaba, na verdade, por agravar a heterogeneidade. 

Como consequência, as culturas populares passam por um processo de ressignificação, 

ganhando força e tornando-se capazes de contrapor-se com a cultura das massas. Dessa 

forma existe a possibilidade de revanche: 

 

Mas há também – e felizmente – a possibilidade, cada vez mais frequente, de uma 
revanche da cultura popular sobre a cultura de massa, quando, por exemplo, ela se 
difunde mediante o uso dos instrumentos que na origem são próprios da cultura das 
massas. Nesse caso, a cultura popular exerce sua qualidade de discurso dos “de 
baixo”, pondo em relevo o cotidiano dos pobres, das minorias, dos excluídos, por 
meio da exaltação da vida de todos os dias. [...] A cultura das massas produz 
certamente símbolos. Mas estes, direta ou indiretamente ao serviço do mercado, 
são, a cada vez, fixos. Frente ao movimento social e no objetivo de não parecerem 
envelhecidos, são substituídos, mas por uma outra simbologia também fixa: o que 
vem de cima está sempre morrendo e pode, por antecipação, já ser visto como 
cadáver desde o seu nascimento. É essa a simbologia ideológica da cultura de 
massas (MILTON SANTOS, 2006, p. 144 - 145). 

 

Além desse elemento, à ressignificação das culturas populares, somam-se à 

urbanização concentrada, a qual é responsável pela aglomeração das heterogeneidades, 

das diversidades e das filosofias para fortalecer as “condições empíricas da mutação” 

(MILTON SANTOS, 2006, p. 145).  

Sob outra vertente analítica, para desmontar esse cenário, Giddens (2007) 

sugere a necessidade de democratizar mais as instituições de representação política 

existente, ou melhor, aprofundá-la através da superação dos velhos mecanismos de 

governo, dando mais espaço para a sociedade civil reivindicar as suas demandas. Pois, 

segundo o autor é necessário “encontrar meios de tomar as rédeas do nosso mundo em 

descontrole” (GIDDENS, 2007, p. 16). 

Vieira (2011, p. 80) reconhece a possibilidade de uma outra globalização: a 

“globalização por baixo”. Essa seria conduzida por forças democráticas transnacionais que 



 

 

                  

se dedicassem à formação de uma sociedade civil global que fizesse frente às forças da 

economia global. Nela estariam presentes a promoção dos direitos humanitários inspirados 

no desenvolvimento sustentável e proteção social. 

Ainda que os discursos contra hegemônicos de crítica e proposição não estejam 

elaborados de modo sistêmico, o primeiro passo que é a descoberta individual já foi 

engatilhada por milhares. Segue a essa fase, a passagem para obtenção de uma visão 

sistêmica que implica na reflexão acerca da interdependência das relações de causa e 

efeito, logo em seguida estas ideias de resistência e inovação devem ser disseminadas a 

partir de uma rede dinâmica que possua amplitude global (MILTON SANTOS, 2006). 

 

A reconstrução vertical do mundo, tal como a atual globalização perversa está 
realizando, pretende impor a todos os países normas comuns de existência e, se 
possível, ao mesmo tempo e rapidamente. Mas isto não é definitivo. A evolução que 
estamos entrevendo terá sua aceleração em momentos diferentes e em países 
diferentes, e será permitida pelo amadurecimento da crise. Esse mundo novo 
anunciado não será uma construção de cima para baixo, como a que estamos hoje 
assistindo e deplorando, mas uma edificação cuja trajetória vai se dar de baixo para 
cima. As condições enumeradas deverão permitir a implantação de um novo modelo 
econômico, social e político que, a partir de uma nova distribuição dos bens e 
serviços, conduza à realização de uma vida coletiva solidária e, passando da escala 
do lugar à escala do planeta, assegure uma reforma do mundo, por intermédio de 
outra maneira de realizar a globalização (MILTON SANTOS, 2006, p. 169 – 170).  

 

Nesse sentido, a globalização alternativa manifesta-se como processo de 

combate às desigualdades sociais, visto que sua natureza concentra-se nos conteúdos 

humanos e na solidariedade e não mais nasimposições do dinheiro e da informação.  

No que diz respeito à disseminação das ideias contra-hegemônicas de 

valorização do humano nos concentraremos, no próximo tópico, em discutir o fenômeno de 

economia solidária como alternativa de trabalho àqueles “excluídos” do mercado de trabalho 

orientado pela lógica de acumulação capitalista. 

 

4 ECONOMIA SOLIDÁRIA: UMA OUTRA ECONOMIA ACONTECE 

O (re)surgimento das práticas de economia solidária situa-se no início do século 

XIX, quando a difusão das máquinas a vapor provoca súbita elevação nos níveis de 

desemprego entre os operários, que por sua vez criaram cooperativas com o intuito de 

recuperar trabalho e adquirir autonomia econômica. Esse fenômeno foi observado 

inicialmente na Grã-Bretanha, o cooperativismo, criado por operários carrega os traços do 

movimento operário direcionado pelos valores de igualdade e democracia (SINGER, 2002). 

As características ou princípios das empresas solidárias são: constituídas 

integralmente por trabalhadores que compartilham a posse dos meios de produção e o 

trabalho executado no empreendimento; não há lucro, os resultados destinam-se ao 



 

 

                  

reinvestimento e ao fundo indivisível, ou ainda repartição entre os sócios, caso todos os 

trabalhadores assim o queiram. Existem modalidades de atuação das cooperativas que 

devem ser reconhecidas como a cooperativa de produção, cooperativa de comercialização, 

a cooperativa de consumo e ainda a de crédito. 

Singer (2002) demonstra que há uma linha tênue entre empresa solidária e 

empresa capitalista, com isso, chama a atenção para a mudança de propósito ou de postura 

que os sócios estão sujeitos a viver, ou seja, o princípio democrático e igualitário direciona 

as atividades relacionadas à organização do trabalho na economia solidária. No entanto, um 

determinado empreendimento solidário pode deixar de sê-lo ao permitir que os princípios da 

concorrência e da maximização dos lucros adentrem na organização. Isso é possível porque 

esse modelo de produção está inserido no contexto hegemônico do sistema de produção 

capitalista, assim: 

Mesmo sendo hegemônico, o capitalismo não impede o desenvolvimento de outros 
modos de produção porque é incapaz de inserir dentro de si toda população 
economicamente ativa. A economia solidária cresce em função das crises sociais 
que a competição cega dos capitais privados ocasiona periodicamente em cada 
país. Mas ela só se viabiliza e se torna uma alternativa real ao capitalismo quando a 
maioria da sociedade, que não é proprietária de capital, se conscientiza de que é de 
seu interesse organizar a produção de um modo em que os meios de produção 
sejam de todos os que os utilizam para gerar o produto social (SINGER, 2002, p.4). 

 

Dessa forma, a economia solidária tem se configurado uma alternativa não 

capitalista de “inclusão” daqueles que estão de fora do mercado tradicional. É tanto que já 

foi adotada aqui no Brasil como política pública de combate ao desemprego e a 

precarização do trabalho. Singer defende: 

 

A economia solidária não é uma panaceia. Ela é um projeto de organização socio-
econômica por princípios opostos ao do laissez-faire, em lugar da concorrência, a 
cooperação; em lugar da seleção darwiniana pelos mecanismos de mercado, a 
limitação – mas não eliminação! – destes mecanismos pela estruturação de relações 
econômicas solidárias entre produtores e entre consumidores. [...] A economia 
solidária é a mais importante alternativa ao capitalismo neste momento histórico, por 
oferecer uma solução prática e factível à exclusão social, que o capitalismo em sua 
nova fase liberal exacerba (SINGER, 2006, p. 9). 

 

Em lugar da competição a solidariedade, os participantes da outra forma de 

produção precisam contar com um espaço para comercialização e troca dos seus produtos 

– o mercado solidário, uma rede de produção e consumo, uma vez que submetê-los à 

voracidade das leis mercadológicas capitalistas já no início de sua atuação é o mesmo que 

colocar uma criança na boca de um leão faminto.  

Observar os princípios da economia solidária representa avanço considerável no 

combate ao desemprego uma vez que possibilita a organização econômica de trabalhadores 

coletivamente, por iniciativa própria e oposta aos ditames neoliberais. Além disso, nesse 



 

 

                  

modo de produção, o excesso de mão de obra pode ser diminuído, aumentando o poder de 

barganha dos sindicatos, isso em médio prazo (SINGER, 2006). 

No Brasil, foi a partir da década de 1990, com o crescimento do nível da 

informalidade dos trabalhos e desemprego, que o Estado passou a adotar políticas públicas 

voltadas para o combate dessa realidade, uma delas foi certamente o incentivo e 

fortalecimento das cooperativas, associações de trabalhadores e as unidades econômicas 

individuais. Esse fato incorporou a economia solidária às políticas públicas de geração de 

trabalho e renda (SILVA; CHAVES; LIMA, 2010). 

Em 2003, durante a gestão do presidente Luís Inácio Lula da Silva, a economia 

solidária recebeu forte apoio por meio da criação da Secretaria Nacional de Economia 

Solidária (SENAES)3 a qual passou a integrar o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

Concomitantemente, a sociedade civil também foi contemplada com a criação do Fórum 

Brasileiro de Economia Solidária (FBES), espaço para articulação dos diversos atores 

envolvidos (empreendimentos solidários, gestores públicos e entidades de apoio) para o 

fortalecimento do movimento de economia solidária. Além da SENAES e do FBES, foi 

desenvolvido o Sistema de Informação de Economia Solidária (SIES) que alimenta as redes 

de economia solidária bem como os gestores públicos e as instituições de apoio e fomento 

com informações relevantes que auxiliam na tomadas de decisão, como as relacionadas ao 

financiamento, elaboração de regulamentação, acordos multilaterais em âmbito internacional 

(SILVA; CHAVES; LIMA, 2010). 

 Nascida do movimento operário, a economia solidária, hoje é um fenômeno que se 

expande pelo Brasil, como movimento social e política pública4. Dessa forma, foram 

mapeados no país, 21. 859 empreendimentos solidários5 distribuídos em 2.933 municípios 

em todo o Brasil, o que representa alcance de 53% das cidades brasileiras6.  

Quanto aos resultados financeiros, 38% dos empreendimentos declaram ter 

obtidos sobras em suas atividades, 34% afirmam não ter obtido sobras, mas conseguiram 

                                                           
3
 Lei n. 10.683, de 28 de maio de 2003 e Decreto n. 4.764, de 24 de junho de 2003.  

4
 De acordo com Bertuci (2010) a economia solidária pode assumir tanto o sentido de movimento 

social onde é percebida como resultado da manifestação da sociedade civil enquanto sujeito coletivo 
organizado que demanda novas formas de produção aquém da oferecida pelo padrão de acumulação 
capitalista, sentido esse que se confronta com o de economia solidária enquanto política pública, no 
qual é a iniciativa governamental que direciona as ações ligadas à economia solidária, sem ser 
necessariamente influenciada por demandas do movimento social. 
5
 Empreendimentos solidários são grupos ou formas de atividade econômica caracterizadas pela 

autogestão, cooperação, viabilidade econômica e solidariedade. Podem assumir a forma de 
associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção, clubes de troca, redes e 
centrais (ATLAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL, 2009). 
6
Último levantamento disponível no Atlas de Economia Solidária, documento resultado de 

mapeamentos dos empreendimentos de economia solidária realizado entre os anos de 2005 e 2007. 
A pesquisa foi dirigida pela SENAES (Secretaria Nacional de Economia Solidária) envolvendo mais 
de 600 pessoas (técnicos e entrevistadores). 



 

 

                  

liquidar suas despesas, 15% não alcançaram sobras e nem pagar suas despesas e 13% 

declararam não ter o lucro como finalidade em suas atividades (ATLAS DE ECONOMIA 

SOLIDÁRIA NO BRASIL, 2009). Esses dados são importantes para confirmar a economia 

solidária como alternativa ao desemprego. 

Nessa perspectiva, podemos aferir que a economia solidária no sentido de 

política pública concentra-se basicamente em sanar problemas de desemprego, ou seja, é 

planejada e implantada pelas iniciativas governamentais como forma de desenvolver meios 

para geração de renda àqueles que estão excluídos do mercado capitalista, assume, 

portanto, caráter de ação paliativa. Já no que diz respeito à economia solidária enquanto 

movimento social percebe-se a luta dos sujeitos sociais organizados em prol de uma 

mudança estrutural, um projeto alternativo e contra hegemônico que instala 

necessariamente um conflito antagônico na dinâmica social (BRASIL, 2011). 

 

5 CONCLUSÃO 

As desigualdades sociais são produzidas a partir da atual configuração de 

globalização dominante. Ora, são percebidas no âmbito do indivíduo, ora, no cenário das 

diretrizes mercadológicas hegemônicas. A primeira parte da legitimação da competição 

desenfreada, baseada na justificação da meritocracia, que como qualquer disputa não 

importa o quanto os sujeitos esforcem-se sempre haverá um perdedor. A segunda repousa 

na natureza intrínseca da produção capitalista no seio das transnacionais, as quais através 

das políticas de flexibilização e a nova divisão internacional do trabalho potencializam os 

efeitos da acumulação de capital nas mãos dos grandes executivos e acionistas das 

grandes corporações. 

Em todas as suas dimensões (econômica, cultural, política, social e cultural) a 

própria globalização neoliberal, atual e hegemônica, cria as condições para a formação de 

uma outra globalização, a globalização alternativa, a qual se presta, antes de tudo, deslocar 

o centro do processo, cujo centro é o dinheiro para uma outra realidade em que o centro 

seja a humanidade. Parafraseando Milton Santos (2002): “Nunca houve humanidade, 

estamos em um processo de construção da humanidade, este é um ensaio!”. 7 

Através do desemprego estrutural, legitimado pela necessidade de formação do 

“exército industrial de reserva” – mecanismo importante de estabilização do preço da mão 

de obra na lógica do sistema capitalista somado ao desemprego tecnológico ocasionado 

pela substituição do trabalho humano pelas funcionalidades das “parafernálias tecnológicas” 

                                                           
7
   Trecho extraído do documentário – O mundo global visto do lado de cá/ Encontro com Milton 

Santos – disponível em https://www.youtube.com/watch?v=0nom9LyCH3g.  

https://www.youtube.com/watch?v=0nom9LyCH3g


 

 

                  

se avolumam as desigualdades sociais relacionadas à distribuição de renda e com ela a 

pobreza, como consequência da não resolução da primeira. 

Soluções capitalistas como o incentivo ao empreendedorismo individual ou a 

qualificação dos trabalhadores não são suficientes para combater o desemprego e a 

pobreza; é preciso pensar soluções não capitalistas como a economia solidária a qual 

repousa nos princípios de autogestão, cooperação, viabilidade econômica e solidariedade. 

Esses avessos à tradicional forma de organização econômica capitalista. 

Nesse sentido, percebe-se a relevância de acompanhar o fenômeno de 

economia solidária de perto, tanto como movimento social quanto na forma de política 

pública, uma vez que o próprio se fortalece como vitória dos trabalhadores contra as formas 

de exploração e escravização pelo dinheiro. Um outro mundo é possível8 quando 

certamente uma outra economia acontece9. 
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