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1 - Introdução 

 

No Brasil, a década de 90, foi marcada pelo aumento do desemprego e mudanças nas 

relações trabalhistas provocando uma redução da participação da renda dos trabalhadores 

na renda nacional. Diante desse quadro, a economia solidária cresceu como uma alternativa 

de emprego e renda propondo uma nova relação capital trabalho. Nesse período, o baixo 

crescimento econômico e a abertura da economia com a globalização provocaram um 

aumento na acumulação de capital na produtividade do trabalho3 e uma redução do 

trabalho assalariado com carteira4, (forma tradicional de contratação de trabalho pelas 

empresas capitalista no Brasil). Os ganhos da produtividade ficaram concentrados com os 

donos do capital, restaram aos trabalhadores disputarem os poucos postos de trabalho, 

tanto via emprego assalariado, como prestadores de serviços autônomos. O acirramento da 

competição entre as grandes empresas capitalistas provocou um competição ainda maior 

entre os fornecedores da força de trabalho consequentemente a redução dos seus 

rendimentos. 

 

O principal objetivo desse trabalho será o de mostrar novas justificativas, além das já 

apresentada pelo Prof. Paul Singer no seu livro Globalização e desemprego diagnóstico e 

alternativas (Singer, 1998) que apresenta a economia solidária como uma das alternativas 

para reduzir a exclusão socioeconômica no Brasil. Na década de 90, a redução da 

remuneração dos trabalhadores em relação ao capital foi resultado da redução da criação de 

postos de emprego, em especial, no setor formal e os trabalhadores autônomos não 

conseguiram ampliar sua participação na renda nacional, mesmo com o aumento do número 

de pessoas trabalhando nessas condições, transforma-se em sinônimo de precarização das 

relações entre o capital e o trabalho, juntamente com o trabalho assalariado sem registro. 

Muitos trabalhadores assalariados com registro foram demitidos pelas grandes empresas e, 

posteriormente, contratados como prestador de serviço na condição de assalariado sem 

registro ou autônomo.  

 

São várias as alternativas estudadas que visam reduzir a exclusão socioeconômica e 

aumentar a participação dos trabalhadores na renda nacional, tais como a reforma agrária, 

o programa de renda mínima, a redução da jornada de trabalho, etc., entretanto não há 

nada em específicos que tenta reduzir a desigualdade funcional da renda e é nesse campo 

que pode entrar a economia solidária. Mas não como um mero mecanismo de redistribuição 

de renda, mas como uma nova opção de trabalho e distribuição de renda que tem como o 

objetivo final atender as necessidades dos trabalhadores e não a remuneração do capital.  

 

 

2 - A redução da renda dos trabalhadores na década de 90. 
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Os principais indicadores sociais e econômicos revelam que, no Brasil, na década de 90 

ocorreu uma redução da participação dos trabalhadores na renda nacional. Nesse período a 

acumulação de capital foi direcionada para o aumento de produtividade, sem o aumento 

proporcional da produção, provocando desemprego e exclusão social e econômica. Os 

números apresentados na tabela 1 revelam que os trabalhadores, no seu conjunto, foram os 

grandes perdedores nessa década na economia brasileira.  

 

No período de 1989-98, o crescimento econômico ficou muito próximo de zero, na indústria 

de transformação (grande empregador e que sempre ofereceu os melhores salários) o 

aumento da produção foi de 0,1%; o emprego assalariado formal e a folha de pagamento 

média reduziram em 45,2% e 11,2% respectivamente; e a produtividade do trabalho foi de 

82,7% (tabela 1). Entretanto, devemos considerar que essa produtividade tende a ser 

superestimada devido a mudança na forma da contratação da força de trabalho e que essa 

pesquisa5 só verifica o trabalho assalariado com registro. Mas, apesar dessas ressalvas, 

esses dados mostram que os trabalhadores tiveram perdas nessa década e que os ganhos 

de produtividade não resultou numa melhora da remuneração da força de trabalho, mas na 

precarização da relação entre capital e trabalho, no aumento do desemprego e na redução 

dos salários em geral pagos aos trabalhadores desse setor. A situação apresentada da 

indústria de transformação poderá ser observada em outros segmentos da economia, 

entretanto a falta de dados confiáveis para toda a economia não nos permite fazer uma 

apresentação mais ampla.  

 

 

Tabela - 1  

 

PRODUÇÃO, EMPREGO E PRODUTIVIDADE NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NA 

DÉCADA DE 90 Brasil (1989=100) 

Anos selecionados 1990 1992 1994 1996 1998 

Produção física industrial 90.1 84.6 98.8 100.1 100.1 

Evolução do emprego - PIM-DG 93.9 78.8 74.7 64.6 54.8 

Produtividade do trabalho. -4.0a. 7.4 32.3 56.5 82.7 

Folha de pagamento real média 84.3 74.0 86.0 89.2 78.2 

Fonte: IBGE, PIM- PF e DG ª Variação acumulada à partir de 1989. 

 

 

Utilizando as palavras de Marx, podemos observar o aumento da mais valia e do exército de 

reserva de trabalhadores (Marx, 1982), no setor industrial brasileiro na década de 1990 que 

promoveu uma acirrada competição pelos poucos postos de trabalho existentes resultando 

na redução dos salários. Essa competição se estende, também, aos pequenos e médios 

prestadores de serviços, que foi transformada em uma nova forma de exploração da força 

de trabalho pelas grandes empresas capitalistas. O resultado desse processo foi o aumento 

da produtividade sem um aumento da produção, que esbarrou na redução do mercado 

interno, conforme muito bem retratado por Singer (Singer, 1998). 

 

Nesse trabalho serão apresentados novos dados mostrando que a concentração funcional da 

renda foi um dos efeitos maléficos do modelo de inserção brasileira na globalização com a 

abertura da economia e privilégio ao capital, em específico o das grandes empresas 

transnacionais. Os condutores da política econômica acreditavam que com a abertura da 

economia poderia gerar um crescimento econômico via aumento de produtividade com o 

aumento da competitividade internacional do país e das exportações. Entretanto, os 

números apresentados acima mostram apenas uma redução dos postos de trabalho e dos 
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salários, devido aos interesses dos que promoveram essa produtividade que não era de 

promover o aumento das vendas no mercado externo, não é interesse de uma empresa 

transnacional como a General Motors, por exemplo, aumentar suas produtividade com o 

objetivo de exportar para a Europa, pois ela já possui outra fábrica naquela região. Os 

interesses dessas grandes empresas restringem-se ao aumento do lucro e da sua 

participação no mercado interno. Devemos lembrar que o aumento da produtividade não é 

um fato negativo para a economia, pelo contrário e extremamente positivo; negativo foi a 

distribuição dos ganhos dessa produtividade no país ao longo dessa década.  

Na história econômica do capitalismo foram muitos os conflitos na distribuição da renda 

entre os setores de produção, quase sempre os perdedores são os trabalhadores, 

infelizmente os mecanismos apresentados pelo capitalismo não conseguiram resolver essa 

questão. Na tabela 2, podemos verificar que no Brasil os trabalhadores tiveram sua 

participação reduzida na renda nacional e a remuneração do capital tem aumentado (a 

remuneração dos trabalhadores reduziu de 45% para 37% do PIB, enquanto a remuneração 

do capital aumentou de 33% para 42% do PIB no período de 1990-97, conforme os dados 

das contas nacionais apresentados na tabela 2).  

 

Tabela 2 

 

BRASIL - COMPOSIÇÃO DO PIB - ÓTICA DA RENDA 

Anos/Remuneração  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Trabalho 45 42 44 45 40 38 38 37 

Capital 33 38 38 35 38 40 41 42 

Autônomos 7 7 6 6 6 6 6 5 

Fonte: IBGE, Departamento de Contas Nacionais.  

 

 

Ainda, na tabela acima, verificamos que a renda dos trabalhadores autônomos apresentou 

uma queda ao longo da década de 1990 (reduziu de 7% para 5% no período de 1990-97). 

O problema da renda dos autônomos é ainda mais grave por que os trabalhadores nessa 

condição aumentaram de 16% do total de ocupados para 20% em 1997 (dados apenas da 

região metropolitana de São Paulo), conforme os dados da pesquisa de emprego e 

desemprego do SEADE6. Esses trabalhadores tiveram uma perda no seu conjunto e muito 

maior per capita como o aumento do número de trabalhadores e redução da participação na 

renda nacional. 

 

 

3 - A economia solidária e a distribuição funcional de renda. 

 

Diante do quadro exposto na década de 90; aumento da exclusão socioeconômica e 

concentração de renda em favor do capital, a economia solidária pode ser uma alternativa 

de distribuição funcional da renda. Somente, o trabalho autônomo e o da pequena empresa 

a serviço da grande empresa capitalista não conseguiu consolidar um espaço no sistema 

econômico esbarrando na sua dependência das grandes empresas e no aumento da oferta 

de serviços e bens frente a estagnação da demanda.  

 

As empresas da economia solidária para serem competitivas precisam ser mais competitivas 

do que as empresas dos capitalistas, transformando essa eficiência em atrativos a novas 

adesões. A pergunta chave é como conseguir tal competitividade sem um dos fatores 

indispensável para tal na economia capitalista; como ser competitiva com uma escassez de 
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capital financeiro e mecânico? Outro pergunta não menos importante é como as empresas 

capitalistas poderiam ser competitivas se não tivessem uma abundância de capital humano 

disponível? Ou seja, para a produção é necessário, tanto o capital humano quanto o capital 

mecânico e financeiro. 

 

A produção, também, depende do consumo, que pode ser dos capitalistas com os gastos 

com de bens de capital, que servem para produzir bens de consumo, ou dos trabalhadores 

com os gastos com de bens de consumo. Segundo Kalecki ( Kalecki, 1980). no capitalismo, 

os capitalistas ganha o que gastam e os trabalhadores gastam o que ganham. Ou seja o 

consumo dos trabalhadores não tem importância para os capitalistas. Porém um aumento 

do consumo da classe trabalhadora poderia gerar um maior crescimento da produção, mas 

isso poderia não gerar um aumento de lucro para os capitalistas. Podemos observar, como 

exemplo, a produção de automóvel no Brasil. Por um preço mínimo de R$14.000,00, por 

veículo, menos de 1 por cento da população brasileira tem condições de comprar um carro 

zero. Se esse preço mínimo fosse de por exemplo R$7.000,00, por veículo, com certeza 

haveria muito mais consumidores, poderia ser o dobro. Com isso o setor poderia promover 

o aumento da produção e das vendas, mas isso poderá não gerar aumento no montante do 

lucro distribuído entre os capitalistas e o que move a produção no capitalismo é o lucro. 

Exemplo disso foi o fim do acordo do setor automobilismo que promoveu uma redução dos 

preços nos anos de 1998 e 1999, a razão do fim do acordo foi e redução dos lucros mesmo 

com o aumento das vendas. 

 
Se os capitalistas não dependem dos trabalhadores como previu Kalecki, porque os 

trabalhadores, também, não podem viver sem depender dos capitalistas? É claro que os 

capitalistas têm ao seu favor um fator importante na produção os recursos financeiros e 

mecânicos para a produção, mas os trabalhadores tem, também um importante fator ao seu 

lado, a força de trabalho. Então poderíamos ter dois modelos de produção ao mesmo 

tempo; um capitalista com sua base de produção estruturada no capital e outro não 

capitalista com o uso predominante da força de trabalho.  

 

Para que esse segundo modelo funcione é indispensável uma melhor organização dos 

trabalhadores, que veja o sistema por completo, além da produção, também é importante o 

consumo. Para que os produtos desse modelo consigam prevalecer frente os concorrentes 

capitalistas são necessários, num primeiro momento, que parte da renda dos trabalhadores 

seja destinada a acumulação, e que os lucros sejam inferiores aos das empresas capitalistas 

e os salários superiores. A viabilidade disso se dá pelo fato que os trabalhadores dessas 

empresas são os donos, assim os recursos não serão divididos em salários e lucros. Como 

os lucros nas grandes empresas são grandes e os salários nem tanto, a redução nos lucros 

nessas empresas não capitalista poderá gerar um aumento da renda desses trabalhadores, 

além de promover uma redução custo que resultará no aumento da competitividade frente 

as grandes empresas capitalistas.  

 

Assim podemos concluir que a economia solidária poderá ser viabilizada com uma 

distribuição melhor dos ganhos do trabalho. Como a distribuição funcional da renda é muito 

desproporcional em favor do capital a redução da renda destinada aos capitalistas poderá 

gerar um aumento da renda destinada aos trabalhadores e, ainda, promover uma redução 

dos preços dos produtos da economia solidária. O resultado disso será um aumento da 

competitividade dessa economia, tanto na ponta da produção como do consumo. Além 

disso, com o aumento da remuneração dos trabalhadores desse setor, mais e mais pessoas 

deixarão de vender sua força de trabalho e entrarão na economia solidária e isso seria o 

fracasso das grandes empresas capitalistas.  
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