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RESUMO 

A presente monografia trata da economia popular, fenomeno cuja emergencia 
mais intensiva vern se dando nos ultimos 25 anos, em decorrencia das recentes 
transformac;oes estruturais na economia mundial e seus impactos sabre o mundo 
do trabalho brasileiro. A natureza dessas transformac;oes, de cariz toyotista 
sistemico, ao tempo em que se caracteriza como poupadora de forc;a de trabalho 
viva, vern provocando urn expressive aumento da produtividade do trabalho, 
trazendo, como consequencia, no Brasil, grande aumento do desemprego, do 
desassalariamento e da precarizac;ao das relac;oes e condic;oes de trabalho. 
Ocorre que os trabalhadores "excluidos do trabalho assalariado" comec;am a 
intensificar a busca, mais par necessidade de sobrevivencia que de oportunidade 
de negocios, do desenvolvimento de novas (e velhas) formas de ocupac;ao 
economica, aqui denominadas, genericamente, de economia popular. A economia 
popular constitui urn conjunto de atividades economicas e praticas sociais 
desenvolvidas pelos setores populares com vistas a garantir, atraves da utilizac;ao 
da sua propria forc;a de trabalho e dos meios disponiveis, a satisfagao de 
necessidades basicas, tanto materiais, como imateriais, tendo como objetivo a 
reproduc;ao da propria vida e nao a acumulac;ao do capital. Constitui a forma pela 
qual, historicamente, os homens e as mulheres, que nao vivem da explorar:;ao da 
fon;a de trabalho alheio, vern tentando garantir seu estar no mundo, tanto na 
unidade domestica como no espac;o mais amplo que envolve o bairro, a cidade, o 
pals e o universe. Apresenta caracterfsticas que se contrapoem a racionalidade 
capitalista, tendo em vista que os trabalhadores da economia popular nao trocam 
sua forc;a de trabalho par urn salario, ou seja, seu trabalho nao consiste em 
trabalho pago + trabalho excedente nao pago. Como fenomeno extremamente 
complexo, heterogeneo, multifacetario, anomico e, ainda, muito pouco estudado, 
a economia popular vern adquirindo crescenta importancia, no Brasil, sendo 
indispensavel o seu estudo. 0 presente trabalho espera contribuir para a 
compreensao dos determinantes que fizeram emergir a economia popular com 
maior intensidade nos ultimos anos, bern como das caracterfsticas que a 
distinguem em relac;ao ao trabalho Upico do modo de produc;ao capitalista. 

Palavras-chave: Reestruturac;ao Produtiva; Precarizagao do Trabalho; Economia 
Popular; Economia do Trabalho; lnformalidade. 
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1 INTRODUCAO 

Em recente pesquisa (BRASIL. Ministerio do Trabalho e Emprego. 

Secretaria Nacional de Economia Solidaria, 2006, p.15), sao identificados, no Brasil, 

14.954 empreendimentos economicos solidarios, em 2.27 4 municfpios, congregando 

1.251.882 associados. 

Em outra pesquisa (IBGE/SEBRAE 2005, p.15), registra-se, no Brasil, em 

2003, a existencia de 10.335.962 "pequenas unidades produtivas nao-agrfcolas", 

formadas por "trabalhadores por conta propria e pequenos empregadores com ate 5 

empregados", as quais ocupam 13.860.868 pessoas. 

As pesquisas mencionadas testemunham uma forte presenc;a de formas de 

ocupagao economica, desenvolvidas pelos "exclufdos do trabalho assalariado" 

(TIRIBA, 2001, p. 19). Sao formas de ocupa9ao constituidas por empreendimentos 

de economia solidaria, trabalhadores par conta propria, pequenos empreendedores, 

trabalhadores de rua e outras. Caracterizam-se pela autogestao e pela venda do 

produto do trabalho ou pela "venda direta da forc;a de trabalho ou o 'auto-emprego"' 

(TIRIBA, 2001, p.127), em vez da venda da forc;a de trabalho ao capital. 

Estas formas de ocupa9ao economica nao-assalariada constituem urn 

fenomeno extremamente complexo, heterogeneo e multifacetario, cuja presen9a e 

cada vez mais significativa, nas duas ultimas decadas, sobretudo na America Latina 

e no Brasil. 0 fenomeno se apresenta sob variadas denomina96es, de acordo com o 

enfoque sob o qual os diversos autores abordam a questao: economia informal 

urbana (IBGE/SEBRAE, 2005, p.12), economia popular solidaria (LISBOA, 1999; 

TIRIBA, 2001 ), economia da solidariedade - organizac;oes econ6micas populares 

(RAZETTO, apud: TRIRIBA, 2001, p. 116), economia solidaria e autogestionaria 

(SINGER, 2003, p. 116-124), economia popular e solidaria (LOPES PINTO, 2005; 

MEDEIROS & MARTINS, 2003), socioeconomia solidaria (MANCE, 2001; GUERRA, 

2002), atividades aut6nomas e empreendedoras (BRASIL. Conselho Deliberative do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador, Resolu9ao 466, de 21/12/05, Termo de 

Referencia, p.1 0), economia do microempreendimento informal (POCHMANN, 

2005), economia do trabalho (CORAGGIO, 2000), economia dos setores populares 

(KRAYCHETE, 2000, p.15), a outra economia (CATTANI, 2003), dentre outras 

denomina96es. 
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Embora reconhecendo os riscos da imprecisao na qual se pode incorrer ao 

se adotar uma das denominac;oes mencionadas, dada a inexistEmcia de consenso 

entre os autores, optou-se, nesta monografia, trabalhar com a denominac;ao, 

generica e provis6ria, adotada por TIRIBA (2001 ), de economia popular, 

denominac;ao de uso mais frequente na America Latina e tambem no Brasil. 

Constitui, portanto, objeto de estudo do presente trabalho a economia 

popular ou as novas formas de ocupac;ao economica, em crescimento no Brasil, 

desenvolvidas pelos "exclufdos do trabalho assalariado", tendo por objetivo a 

compreensao do fenomeno quanta a sua recente emergencia intensiva e quanta a 
sua caracterizac;ao, apontando, na conclusao para algumas linhas de 

aprofundamento do assunto. 

0 interesse pelo tema decorre do fato de estar em andamento, no Brasil, a 

construc;ao do novo Sistema Publico de Emprego, Trabalho e Renda- SPETR (II 

Congresso Nacional : Sistema Publico de Emprego, Trabalho e Renda, 2005, p. 

307 -322), cujo espectro de competencias inclui o "fomento a atividades autonomas e 

empreendedoras" (BRASIL. Conselho Deliberative do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador. Resoluc;ao N°. 466, art. 1°, § 1 °), uma polftica publica voltada 

justamente para 0 apoio as alternativas economicas desenvolvidas pelos "exclufdos 

do trabalho assalariado". 

De inlcio, ap6s esta lntroduc;ao, o Capitulo II buscara identificar os 

determinantes da recente emergencia intensiva da economia popular, no contexto 

das grandes transformac;oes na economia mundial e seu impacto sabre o mundo do 

trabalho brasileiro e as formas de reac;ao dos trabalhadores. A caracterizac;ao da 

economia popular, nos seus aspectos conceituais, visoes dos principais autores 

latino-americanos e brasileiros, modalidades e o dimensionamento parcial dessas 

modalidades, constituira o objeto do Capitulo Ill. 0 Capitulo IV tera como objetivo 

tecer considerac;oes conclusivas e visualizar perspectivas para aprofundamento do 

tema em outros trabalhos. 
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2 DETERMINANTES DA RECENTE EMERGENCIA DA ECONOMIA POPULAR. 

Para dar conta do objeto de estudo, buscar-se-a, de inlcio, compreender a 

origem e as determinantes da recente emergencia mais intensiva do fenomeno da 

economia popular, repassando, sinteticamente, sob a 6tica da hist6ria economica, 

as grandes transforma<i)es estruturais na economia, no ultimo quartel do seculo XX, 

e analisando o impacto dessas transforma<;oes sabre o mundo do trabalho brasileiro 

e as formas de rea<;ao dos trabalhadores frente as mesmas. 

2.1 GRANDES TRANSFORMAQOES ESTRUTURAIS NA ECONOMIA, NO 

OL TIMO QUARTEL DO SECULO XX. 

A partir 1970, vern ocorrendo amplas e profundas transforma<;oes na 

economia mundial. 

Essas transforma<;oes sao motivadas par urn contexte economico e social 

mundial caracterizado pelo esgotamento do padrao de industrializa<;ao norte

americana, consolidado a partir do fim II Guerra Mundial, desembocando na 

instabilidade economica e no crescimento mediocre, de modo que, nas palavras de 

OLIVEIRA, 

A economia capitalista ingressa em urn periodo de instabilidade: as taxas de crescimento e 
de investimento tomam-se mais baixas, fases de expansao altemam-se com periodos de 
estagnayao, as taxas de juros e de cambia sofrem grandes variac;oes e gigantescas 
massas de recursos financeiros alimentam movimentos especulativos em nivel mundial. 
(OLIVEIRA, C.A.B., 1998, pg. 3 ss.) 

Configura-sa, de fato, uma crise estrutural do capital. A crise do fordismo e 

keynesianismo constitui apenas a expressao fenomenica de urn quadro crltico mais 

complexo, no qual o capital se depara, par urn lado, com a "tendencia decrescente 

da taxa de Iuera" e, par outro lado, com a crescenta "incontrolabilidade do sistema 

de metabolismo social do capital". Ou seja: com o desencadeamento da crise 

estrutural do capital, come<;a tambem a desmoronar o mecanisme de "regula<;ao" 

que vigorou, durante o p6s-guerra, em varios palses capitalistas avan<;ados, 

especialmente da Europa (GOMES, 2004, p. 1 ). 
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Com o desenvolvimento da microeletronica e das telecomunicagoes 

vislumbra-se, para o capital, a possibilidade da mudanga da base tecnol6gica no 

sentido da informacionalizagao e da automagao dos processes produtivos, alem de 

agilizar o fluxo planetaria de dados, mercadorias, pessoas e capitais (MARQUES, 

1998, v.1 0), dando ao capital mobilidade espacial, com possibilidade de explorar as 

diferengas regionais e obter vantagens competitivas. lnstaura-se, assim, a 

possibilidade e a necessidade da competitividade internacional, dando origem ao 

fenomeno conhecido como globalizagao ou mundializagao do capital, produtivo e 

financeiro (CHESNAIS, 1995 e 1996). 

Como resposta a essa crise estrutural do capital, a partir do esgotamento do 

padrao de industrializagao norte-americana, mas, ao mesmo tempo, estimulados 

pelos avangos tecnol6gicos com base na microeletronica e tendo par objetivo 

assegurar a competitividade internacional, mediante a redugao de custos, em 

especial, da forga de trabalho viva, os detentores do capital produtivo promovem urn 

ample processo de reestruturac;ao produtiva e organizacional no ambito das 

empresas (ALVES, 2000, p. 29-68; OLIVEIRA, M. A.,1998a, p. 187 ss; SAMPAIO 

JUNIOR, 1998, p. 21-32; DEDECCA, 1998, p. 163 ss), intensificando-se, segundo 

GOMES (2004, p.1 ), "as mudangas estruturais, tecnol6gicas, produtivas e 

organizacionais caracterizadas pela reestruturagao produtiva para alavancar o 

processo de reprodugao do capital". 

0 processo de reestruturac;ao produtiva e organizacional, baseado na nova 

16gica de acumulagao do capital - a acumulagao flexfvel - centra-se no toyotismo 

(ALVES, 2000, p. 118-119), com adogao generalizada da chamada "produgao 

flexibilizada" (VASAPOLLO, 2005, p. 17) ou "produgao enxuta" (ALVES, 2000, 

p.33), compreendendo uma serie de mudangas, todas promotoras do aumento da 

produtividade do trabalho e poupadoras da forga de trabalho viva, a saber: 

a) Mudangas de natureza tecnica: instalagoes, equipamentos, adogao, em 

larga escala, da inovagao tecnol6gica de base microeletronica, com 

informacionalizagao e automagao dos processes produtivos (CARLEIAL, 

1997, p.15-16). 

b) Mudangas organizacionais: tecnicas japonesas, tais como CCQ, just-in

time, kanban, qualidade total... (CARLEIAL, 1997, p. 15-16). 
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c) Mudangas nas relagoes com os fornecedores, subcontratagao, 

externalizagao da produgao, terceirizagao dos servigos nao-centrais ou 

permanentes da empresa (ALVES, 2000, p. 265 ss.). 

d) Mudangas na gestao da forga de trabalho: maior participagao, trabalho 

operario em equipe, reestruturagao organizacional, multifungao, salario

eficiencia, controle do processo de trabalho atraves formas requintadas 

que incorporam os saberes dos trabalhadores, envolvendo-os no 

controle de qualidade e no gerenciamento dos processos (CARLEIAL, 

1997, p. 15-16), redugao da forga de trabalho viva (ALVES, 2000, p.67-

68 e 126 ss. ), exigencia crescenta de alta qualificagao de trabalhadores 

(POCHMANN, 1998, p. 219 ss.). 

Com a retomada do ideario liberal (neoliberalismo ), a filosofia inerente a 

nova estrategia de acumulagao do capital - a acumulagao flexfvel -, inicialmente 

restrita a implantagao do toyotismo no interior das fabricas, amplia-se para a 

sociedade como urn todo, atingindo profundamente o mundo do trabalho, fen6meno 

que ALVES (2000, p. 99 ss.) denomina de "toyotismo sistemico", sobre o qual assim 

se expressa (2006a, p. 1 ): 

E importante salientar que o processo de reestruturayao produtiva acompanha urn processo 
de reestruturagao do metabolismo social que atinge o capitalismo mundial nas decadas de 
1980 e 1990. A ofensiva do capital na produgao e parte de uma ofensiva do capital mais 
ampla nas instancias da ideologia, politica e cultura. E preciso mudar a empresa, tendo em 
vista que a 'sociedade civil', ou a sociedade burguesa, esta mudando com vigor. Enfim, 
busca-se recompor, num plano sistemico, a base produtiva e s6cio-metab61ica da 
acumulagao de capital. E por isso que autores como David Harvey e Frangois Chesnais 
indicam o surgimento, com a globalizagao, de urn novo modo de regulayao social, o regime 
de acumulagao flexfvel ou modo de acumulagao predominantemente financeiro. Desde 
meados de 1970, o sistema global do capital passa por uma revolugao cultural de amplo 
espectro - o que ocorre nas empresas mais dinamicas e s6 urn aspecto crucial desta nova 
pele do capitalismo mundial. 

Os pafses capitalistas avangados promovem, entao, ajustes que, na esfera 

ideol6gica e polltica, visam desestruturar tudo o que, de alguma forma, pudesse 

cercear o livre mercado ou onerar a produgao, dificultando a competitividade 

internacional, bern como, por outro lado, facilitar o livre fluxo de capitais: 

a) Combate ao Welfare State, implementagao do Estado mfnimo, incentivo 

as privatizagoes e a redugao de custos do trabalho etc. (SAMPAIO JR, 

1998, p. 21 ss.); 
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b) Abertura economica que, acompanhada da desregulamenta<;ao do fluxo 

de capitais, rompe as barreiras dos Estados-nayao e implanta a 

mundializa<;ao do capital, tanto produtivo como financeiro (CHESNAIS, 

1995 e 1996; SAMPAIO JR, 1998, p. 21-23; CANO, 1998, p. 35-59). 

c) Empenho junto ao poder publico e nas negocia<;oes com os 

trabalhadores, no sentido da desregulamentayao e da flexibiliza<;ao das 

rela<;oes de trabalho: contratos por tempo determinado, tempo parcial e 

ate mesmo rela<;oes de trabalho sem contrato, banco de horas etc. 

(MATTOSO, 1998, p. 62). 

e) Fuga para regioes que oferecem custos salariais mais baixos, atraves 

das "deslocaliza<;oes" (CHESNAIS, 1995, p.16) ou "movimentos de 

relocaliza<;ao" (ALVES, 2000, p. 69), do que, no caso brasileiro, e 

exemplar a recente fuga de empresas da Grande Sao Paulo para o 

Nordeste e outras regioes. 

f) Aquisi<;6es, fusoes, incorporayaes, associa<;oes e parcerias de 

empresas, como estrategia de fortalecimento da capacidade competitiva 

e como forma de ganhar novos mercados sem a necessidade de efetuar 

novos investimentos em estruturas de produyao (CHESNAIS, 1995, p. 9; 

ALVES, 2000, p. 101-120). 

g) Compressao estrategica dos nlveis de produ<;ao, frente a instabilidade e 

inseguranya do mercado, riscos de infla<;ao, incerteza quanto as regras 

e garantias para investir (BALTAR, 1998, p. 129 ss.). 

h) Arrocho salarial, frente ao excesso de oferta de forya de trabalho cada 

vez mais disponfvel (ALVES, 2000, p. 247 ss.). 

Assim, a reestrutura<;ao produtiva e chamada por ALVES (2000, p. 9-10), 

como nova ofensiva do capital para a retomada da acumulayao atraves de 

estrategias na organizayao no processo produtivo e na organizayao do trabalho. 

Ainda ALVES, em sua tese de doutorado (Apud GOMES, p. 1 ), assim sintetiza o 

processo das grandes transforma<;oes estruturais na economia mundial, as quais 

provocam amplos e profundos reflexos sobre o mundo do trabalho: 

E a partir da nova (des)ordem capitalista, caracterizada pela instabilidade e inovagao 
continua, da renovagao tecnol6gica, das novas tecnicas de gerenciamento produtivo, da 
onda neoliberal, da globalizayao sob a egide do capital, que surgem novas condigoes para 
urn novo patamar de acumulagao do capital, principalmente em decorrencia do 
debilitamento do poder objetivo da classe operaria, com o desemprego estrutural. 
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E ANTUNES (2002, p. 31) corrobora: 

Como resposta a sua propria crise, iniciou-se urn processo de reorganizac;:ao do capital e de 
seu sistema ideol6gico e politico de dominac;:ao, cujos contornos mais evidentes foram o 
advento do neoliberalismo, com a privatizac;:ao do Estado, a desregulamentac;:ao dos direitos 
do trabalho e a desmontagem do setor produtivo estatal [ ... ]. A isto se seguiu tambem urn 
intenso processo de reestruturac;:ao da produc;:ao e do trabalho, com vistas a dotar o capital 
do instrumental necessaria para tentar repor os patamares de expansao anteriores. 

Segundo VASAPOLLO (2005, p. 19 ss.), do processo das grandes 

transformagoes estruturais da economia mundial e das estrategias dos empresarios 

resultam, para os detentores do capital, impressionantes aumentos dos Iueras e das 

varias formas de remuneragao do capital, enquanto, para os trabalhadores, advem 

drasticas consequencias, que impactam significativamente o mundo do trabalho, em 

esfera planetaria. 

2.2 IMPACTO SOBRE 0 MUNDO DO TRABALHO BRASILEIRO. 

As grandes transformagoes estruturais na economia mundial impactam 

significativamente a economia brasileira e o mundo do trabalho brasileiro. 

No caso brasileiro, esse impacto e agravado, par urn lado, pela inser<;ao 

subalterna do pafs no capitalismo mundial e, par outro lado, pelas condigoes 

hist6ricas e sociais, caracterizadas pelo desenvolvimento excludente, 

heterogeneidade social, hist6ria de exclusao social, regressividade na distribuigao 

de renda, omissao ou polfticas pouco democraticas do Estado com solugao fundiaria 

conservadora, polfticas de imigragao, Estado de Bem-estar Social pouco 

desenvolvido, legislagao sindical e trabalhista repressivas, dentre outros fatores 

(OLIVEIRA, C.A.B., 1998, p. 113 ss.). 

Quando essas condigoes hist6ricas e sociais brasileiras se somam as 

transforma<;Qes estruturais na economia mundial, cuja caracterfstica marcante e a 

de serem poupadoras de forga de trabalho viva, o seu impacto sabre o mundo do 

trabalho e avassalador. 

Assim, o processo de reestrutura<;ao produtiva, implementado com base no 

toyotismo, inicialmente restrito, depois sistemico, caracterizando uma nova ofensiva 
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do capital na produr;ao (ALVES, 2000, p. 9-1 0), produz impactos decisivos sobre o 

mundo do trabalho brasileiro. 

Na sequencia, tendo por base principalmente os estudos de Giovanni 

ALVES, tanto em seus livros como em artigos mais recentes, sao tragadas as lin has 

gerais sobre o desenvolvimento do processo de reestruturagao produtiva, sob a 

mundializagao do capital, no Brasil, nos ultimos 30 anos, com a consequents 

deterioragao das relagoes e condigoes do trabalho, principalmente nos anos 1990, a 

"decada neoliberal". 

2.2.1 Processo de Reestruturagao Produtiva no Brasil, sob a Mundializagao do 

Capital. 

2.2.1.1 Decada de 1980: toyotismo restrito. 

Segundo ALVES (2000, p. 120 ss. ), foi a partir da crise da dfvida externa, 

em 1981, deteriorando as contas externas do pals e enfraquecendo as condigoes de 

reprodugao do capitalismo industrial brasileiro, que se constitufram os primeiros 

impulsos do novo surto de reestruturagao produtiva no Brasil. 

A decada de 1980 caracterizou-se, no Brasil, por altas taxas de inflagao e 

baixo crescimento da economia. Se nos anos 1970, a economia brasileira teve urn 

crescimento medio de 8,8% do PIB, nos anos 1980, essa taxa caiu para 3,0% 

(POCHMANN, 2001 ). Oaf, desde a crise da dfvida externa, em 1981, o pals 

permaneceu a margem do circuito financeiro internacional. A crise do regime militar 

e a abertura poHtica, num cenario hiperinflacionario, contribufram para que o 

sindicalismo brasileiro demonstrasse uma singular combatividade e capacidade de 

mobilizagao social (ANTUNES, 1991, p. 87; ALVES, 2000, p. 123-125). Apesar da 

deterioragao macroecon6mica, o Brasil ainda era uma economia protegida da 

concorrencia internacional. Entretanto, "a nova crise de acumulagao do capitalismo 

brasileiro, que se originou em meados da decada de 1970 e se desenvolveu na 

decada seguinte, colocou para a grande burguesia a necessidade de uma 

reestruturagao radical da economia e do Estado e do seu modo de insergao no 

sistema mundial do capital" (ALVES, 2002, p. 4). 
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Adotou-se, entao, nos anos de 1980, sob a inspiragao do Fundo Monetario 

lnternacional - FMI, "uma polftica recessiva, que contraiu, de modo brutal, o 

mercado interne (e as importagoes de bens e servigos) e incentivou as exportagoes 

para o mercado internacional", surgindo daf "urn primeiro 'choque de 

competitividade', que obrigou as gran des empresas, principalmente da industria 

automobilfstica, a adotar, ainda que de modo incipiente (e restrito), novas padroes 

organizacional-tecnol6gicos" (ALVES, 2000, p. 120). 

A palavra-chave que marcou o discurso empresarial, a partir de entao, 

passou a ser qualidade. lnstalou-se na ordem do dia a necessidade de elevar o nfvel 

de produtividade e eficiemcia, como condigoes para enfrentar a nova concorrencia 

internacional. Como instrumentos de implementagao do processo de reestruturagao 

produtiva no Brasil, foram sendo adotados, entao, ainda que de forma restrita e 

seletiva, porem persistente, novas padroes organizacionais de matiz toyotista, tendo 

em vista que o toyotismo constitufa, entao, o "momenta predominante" do complexo 

de reestruturagao produtiva sob a mundializagao do capital. Tambem foram sendo 

adotadas novas tecnologias microeletronicas na produgao, tendo como objetivo 

principal aumentar a qualidade, a precisao e a flexibilidade da produgao eo prego, 

no intuito de garantir maior competitividade dos produtos no mercado mundial e 

nacional, dentro dos novas padroes internacionais de competitividade (ALVES, 

2000, p. 121-122). 

Assim, na decada de 1980, o aumento da competitividade dos 

manufaturados brasileiros foi assegurado par urn tripe: a modernizagao tecnol6gica 

das industrias pel a adogao de "novas padroes organizacional-tecnol6gicos", "a 

maturagao dos investimentos do II PND que consolidou a produyao dos bens de 

capital e elevou a complexidade e a integragao da industria brasileira e proporcionou 

uma importante base para a evolugao da economia nos anos 80" (ALVES, 2000, p. 

123) e o expressive aumento da produtividade do trabalho, conforme exemplifica 

ALVES (2000, p. 123): 

Por exemplo, entre 1980 e 1985, a produtividade cresceu 16% e urn dos pnnc1pa1s 
responsaveis por esse aumento foi a introdugao seletiva de novas tecnologias 
microeletrOnicas na produc;ao, que contribuiram, de certo modo, para aprofundar (e 
enrijecer) a linha de montagem fordista (sem deixar de considerar que surgiam, ainda que 
de modo restrito, novos metodos de gerenciamento da produgao capitalista de cariz 
toyotista, tais como ojust-in-time e kanban)" (ALVES, 2000, p. 123). 
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Dentro do "novo cenario de concorrencia capitalista, que impulsionou uma 

maior preocupayao pela competitividade e produtividade", ressurge o "movimento 

operario, num novo patamar de I uta de classes", denominado de novo sindicalismo 

dos anos 80, de carater classista e de combatividade, vinculado a Central Unica dos 

Trabalhadores- CUT, o qual se opoe a qualquer tipo de coopta9ao ideol6gica ou 

polftica. Esse novo sindicalismo nao se restrings a "mera rea9ao a sanha do capital, 

voltada para a destrui9ao dos direitos sociais do trabalho". Ele promove "uma rea9ao 

ofensiva da classe operaria, procurando conquistar direitos do trabalho, tais como a 

organizayao por local de trabalho, negados pelo modo de desenvolvimento 

capitalista no Brasil [ ... ]", onde, por muito tempo, "o capitalista exerceu poder 

incontestavel no local de trabalho, principalmente a partir de 1964" (ALVES, 2000, p. 

123-124). 

E, entao, o capital nao tarda em reagir a postura ofensiva do novo 

sindicalismo dos anos 1980, sobretudo porque, segundo ALVES (2000, p. 132-133), 

"com o toyotismo restrito", o capital nao consegue "articular, de modo sistemico, o 

que e essencial no espfrito do toyotismo - o controls do trabalho e do 

comportamento operario - a subsun9ao real da subjetividade operaria a 16gica do 

capital [ ... ]". lsto s6 seria possfvel, "a partir da captura da subjetividade operaria no 

interior de urn novo espa9o de controls do trabalho", constituindo "uma nova 

hegemonia do capital na produ9ao", o que se tornou possfvel pela introdu9ao 

daquilo que ALVES (2000, p. 99 ss.) denominou de toyotismo sistemico, fenomeno 

que caracterizou os anos 1990, denominados de "decada neoliberal". 

2.2.1.2 Decada neoliberal: toyotismo sistemico. 

Nos anos 1990, denominados por ALVES (2002, p. 9) de "decada 

neoliberal", nao obstante a descontinuidade de conjuntura na economia capitalista 

no Brasil, principalmente no tocante as oscila9oes no PIB, e perceptfvel, por urn 

lado, na 6tica do capital, urn progressive sistema de novas sinergias para a 

valoriza9ao capitalista, principalmente em sua forma fictfcia, como atesta a alta 

rentabilidade dos bancos. Por outro lado, e perceptfvel tambem uma linha de 

continua degrada9ao do mundo de trabalho, fruto das polfticas neoliberais e do novo 

complexo de reestruturayao produtiva, tanto no sentido objetivo (no tocante a 
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materialidade da organizagao do trabalho), quanta no sentido subjetivo 

(principalmente no plano da consciencia declasse). 

De fato, fracassados os pianos de estabiliza9ao monetaria do governo 

Sarney (Cruzado I e II e Verao) e a tentativa, mal sucedida, de incorporar, na 

Constitui9ao Federal de 1988, as pretensoes reformistas da burguesia liberal, num 

contexte polftico de ascensao dos movimentos sociais e da oposigao polftica de 

esquerda, a vit6ria das elites liberal-conservadoras, com Collar, em 1989, cria, 

enfim, as condi96es polfticas necessaries para uma serie de reformas do capitalismo 

brasileiro, voltadas, principalmente, a facilitar o acesso do pafs aos capitais 

financeiros internacionais, sedentos de valorizayao fictfcia (ALVES, 2002, p. 4). 

Com Collar, inicia-se a assim chamada "decada neoliberal" que teve infcio 

com uma profunda recessao, decorrente dos Pianos Collar I e II, levando o PIS a 

uma queda acumulada de 10% entre 1990 e 1992. Comprometido com a polftica 

neoliberal, o governo Collar deu infcio a abertura comercial, a reforma do Estado, 

especialmente atraves do programa de privatiza9ao (ALVES, 2002, p.6). 

No governo ltamar Franco, "o espa9o polftico dominante e ocupado par uma 

nova composiyao neoliberal [ ... ]que criou, a seguir, as condi96es macroecon6micas 

para o lanyamento do Plano Real, que se demonstrou vitorioso em reduzir 

drasticamente a infla9ao no pafs" (ALVES, 2002, p.6). 

Com o governo Cardoso, de 1994-1997, "constitui-se, a partir de uma 

coalizao polftica liberal-conservadora bastante ampla, uma hegemonia burguesa 

capaz de articular as elites polfticas, regionais e nacionais, num programa 

econ6mico voltado para a estabiliza9ao monetaria e a reforma do Estado capitalista 

no pafs" (ALVES, 2002, p. 6). Criam-se, entao, novas perspectivas para 

investimentos privados, internes e externos, porem a polftica de Cardoso 

caracteriza-se pela "instabilidade estrutural decorrente da polftica do stop and go, 

determinada pelas flutua96es sistemicas da economia mundial", o que ALVES 

(2002, p. 6) denomina de "neoliberalismo claudicante", antecedido pelo 

"neoliberalismo selvagem" do perfodo Collar de Melo. 0 governo Cardoso 

aprofunda a polftica de abertura comercial e do cambia sabre valorizado, 

contribuindo para o ciclo de falencias, fusoes e aquisi96es nas empresas brasileiras 

e o aprofundamento da desnacionalizagao da economia brasileira, passando o 

capital estrangeiro de 36% de faturamento dos 350 maiores grupos do pals, em 



12 

1991, para 53,5% no final de 1999 (ALVES, 2002, p. 7). As taxas de juros, mantidas 

num patamar elevadfssimo, saciam a rentabilidade do especulador estrangeiro, 

sedento de valorizayao fictrcia, enquanto fica prejudicado qualquer crescimento 

sustentavel do investimento produtivo do pais. 

Oaf, ALVES conclui: 

E neste cenario de inser~ao subaltema na mundializa~ao do capital que se acelerou o 
processo de reestrutura~ao produtiva, aprofundando-se as tendencias de transforma~ao da 
estrutura de produ~ao capitalista. 0 'choque de competitividade', que percorreu os governos 
Collor, ltamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, tomou-se urn tra~o marcante da 
'decada neoliberal'. Desde o govemo Collor constitulram-se diretrizes voltadas a dar 
maiores niveis de eficiencia operacional, produtividade e competitMdade pr6ximas dos 
paradigmas internacionais (2002, p. 7-8). 
[ ... ] 
Priorizou-se a aloca~ao privilegiada de recursos financeiros para o desenvolvimento do que 
podemos denominar de 'toyotismo sistemico', ou seja, a racionaliza~ao organizacional de 
toda a empresa segundo os dispositivos toyotistas, com programas de qualidade total, 
enfase no envolvimento estimulado da for~;a de trabalho, racionalizayao das linhas de 
produ~ao, substitui~;ao de processos, alem de sistemas de automa~;ao e iniciativas voltadas 
ao aprimoramento tecnol6gico (2000, p. 99). 
Ap6s 1994, o mercado de trabalho no Brasil tendeu a aprofundar seu ajuste estrutural, 
crescendo, a partir dai, o indice de desemprego aberto, em virtude nao apenas das pollticas 
neoliberais, que propiciaram o desmonte de cadeias produtivas da industria nacional num 
cenario de crescimento mediocre da economia brasileira, mas do novo complexo de 
reestrutura~;ao produtiva, impulsionado pelo 'choque de competitividade'.(2002, p. 8). 

Evidentemente, segundo ALVES (2002, p. 1 0-11 ), nao se pode atribuir a 

determinagao das transformagoes do mundo do trabalho no Brasil, nos anos 1990, 

exclusivamente as polfticas neoliberais, pon3m, na "decada neoliberal", 

constata-se o impacto disruptivo do 'choque capitalista' na objetividade do mundo do 
trabalho no Brasil, seja atraves das politicas neoliberais (principalmente a abertura 
comercial com cambio sobre valorizado ate 1999, que desarticulou cadeias produtivas e 
promoveu o desemprego em varias regioes industriais), seja por meio do novo complexo de 
reestrutura~;ao produtiva (isto e, o desenvolvimento ampliado de uma nova ofensiva do 
capital na produ~;ao). 

ALVES esclarece que o toyotismo, inicialmente restrito a adogao de "novas 

padroes organizacional-tecnol6gicos" no interior das fabricas (2000, p. 120), 

assume, a partir do "choque de competitividade" da "decada neoliberal", uma 

dimensao sistemica no desenvolvimento do "complexo de reestruturagao produtiva 

que se caracterizou, por urn lado, pela introduyao de novas tecnologias 

microeletronicas na produyao, e, por outro lado, pelo desenvolvimento de novas 

formas de organizagao da produgao capitalista", que ele caracteriza como 
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"toyotismo sistemico, com seus nexos contingentes, tais como: just-in-time, kan-ban, 

kaizen, terceirizagao, trabalho em equipe, programas de qualidade total, sistemas de 

remuneragao flex! vel etc" (2002, p. 11 ). 

Segundo ALVES (2002, p. 12), "o desenvolvimento do novo complexo de 

reestruturagao produtiva contribuiu, de certo modo, para o aumento da produtividade 

da forga de trabalho no Brasil (decorrente nao apenas de investimentos em capital 

fixo, mas do incremento da taxa de mais-valia absoluta da forga de trabalho - por 

exemplo, o aumento das horas-extras )". Fica, entao evidente que, ao contra rio do 

discurso corrente, "o aumento da produgao nao significaria aumento de postos do 

trabalho". Os dados de 2000 demonstram que, "enquanto a produgao na industria 

aumentou 6,5%, com o Brasil tendo urn crescimento do PIB de 4,4%, o nfvel de 

ocupagao cresceu apenas 0,6%." 0 enxugamento, nos anos 1990, de cerca de 40% 

do estoque de empregos no setor bancario e exemplo do carater deleterio do novo 

complexo de reestruturagao produtiva. 

Esse novo complexo de reestruturagao produtiva visa a captura da 

subjetividade da forga de trabalho e se impoe pela sfndrome do medo, conforme fica 

evidenciado nos dois itens que se seguem. 

2.2.1.2.1 Toyotismo e a captura da subjetividade da forga de trabalho 

0 novo complexo de reestruturagao produtiva possui, como seu "momenta 

predominante", a 16gica do toyotismo, enquanto "urn a nova forma de organizagao da 

produgao capitalista que busca constituir uma captura da subjetividade da forga de 

trabalho, urn novo tipo de envolvimento estimulado, adequada a nova base tecnica 

da produgao de mercadorias" (ALVES, 1999, p. 1 09). 

Dar, segundo ALVES (2002, p.13-14), 

Para a adoGao da nova ideologia organica da produ~o capitalista, tomou-se necessaria 
uma 'reestruturaGaO da subjetividade da classe'. Por isso, o processo de reestruturaGao 
produtiva nao pode ser visto apenas em sua dimensao objetivo-material, mas 
principalmente em seus nexos subjetivo-ideol6gicos. Ele tende a significar, em ultima 
instancia, uma metamorfose da subjetividade da forGa de trabalho, seja em seus aspectos 
geracionais, seja em seus aspectos polltico-ideol6gicos. 

No que tange aos aspectos geracionais, ALVES (2006a, p. 1) constata que o 

processo de reestruturagao produtiva nao se restringe a "inovagao tecnol6gica ou 
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organizacional" no ambito das empresas. Ele consiste tambem na "inovac;ao 

geracional do trabalho vivo que ocorre atraves da destruigao (e reconstituigao) de 

coletivos compostos por trabalhadores e trabalhadoras de determinada faixa etaria 

com determinado acervo de experiencias de vida e de luta de classes, portadores de 

determinados val ores mora is e sociais". 

Quanta a "inovac;ao geracional", ALVES (2006a, p. 1) relata que 

No caso do Brasil, principalmente a partir de 1990, ocorreu uma verdadeira reestruturac;ao 
de coletivos de trabalho vivo nas empresas, que 'expulsaram', atraves de Programas de 
Demissao Voluntaria (PDV), ou simplesmente demissoes sem justa causa, urn grande 
contingente de operarios e empregados herdeiros de experiencias vividas e percebidas da 
luta de classes da decada anterior. 
Enfim, o processo de reestruturac;ao produtiva e, deste modo, urn processo de 
reestruturac;ao de gerac;oes de trabalhadores que constituem os coletivos das empresas. 
A nova gestao exige nao apenas a 'captura' da subjetividade, no sentido de buscar envolver 
operarios e empregados com os novos ideais de produtividade e desempenho, mas a 
constituic;ao de novos coletivos de trabalho vivo, novas subjetividades etarias, sem vinculos 
com experiencias passadas de luta ou de resistencia de classe. 

Trata-se, portanto, segundo ALVES (2006a, p. 1 ), da "'captura' da 

subjetividade do trabalho pelo capital", onde o "esquecimento de experiencias 

passadas, o apagar de memoria de lutas e resistencias e a construc;ao ideo-polftica 

de urn novo modo de colaborac;ao e de consentimento com os ideais empresariais", 

a adoc;ao de "uma nova linguagem empresarial", onde o trabalhador deixa de ser 

chamado de "operario" ou "empregado" e passa a ser "colaborador'', sao parte do 

"novo metabolismo social, da organizac;ao do tempo de trabalho e do tempo de vida, 

isto e, do cotidiano, adequada a nova produgao (e reproduc;ao social) capitalista". 

No que tange aos aspectos politico-ideo/6gicos, ALVES (2006b, p. 1) 

demonstra que "as inovac;oes toyotistas que ocorrem no local de trabalho tern sua 

base reprodutiva no cotidiano de homens e mulheres". Embora o toyotismo diga 

respeito a inovac;oes empresariais e, portanto tenha origem na fabrica, nao se 

restringe a esta. Ele se "sustenta em novas formas s6cio-metab61icas que se 

desenvolvem fora da empresa", atraves da linguagem, de manifestac;oes culturais e 

midiaticas (internet, televisao, imagens, celulares e os mais diversos aparatos 

eletronicos portateis de processamento de textos e informac;oes ), fazendo o tempo 

livre ser uma extensao da empresa e as tarefas do trabalho invadir a esfera 

domestica. 
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A base reprodutiva do toyotismo sistemico dissemina-se, no Brasil dos anos 

1990, para governos, escolas, cursos, literatura, polfticas governamentais de 

formagao profissional (a exemplo do Plano Nacional de Qualificagao do Trabalhador 

- PLANFOR, do Ministerio do Trabalho e Emprego) de modo que "o 'espfrito do 

toyotismo' assumiu uma forma institucional, nos anos 1990" (ALVES, 2002, p. 14), 

fato que ALVES (2001, p. 39) assim descreve: 

Governo, escolas e sindicatos passaram a incorporar o discurso da nova pedagogia 
empresarial, articulando, por exemplo, em tomo do conceito da 'empregabilidade', as 
noc;oes de competencias e novas habilidades cognitivas e comportamentais necessarias 
para a nova produc;ao capitalista. Constitui-se todo urn complexo de aparelhos ideol6gicos 
privados e pliblicos que buscam disseminar, atraves de cursos e treinamentos a 'nova 
racionalidade' da produyao capitalista sob a mundializac;ao do capital, o que implica 
construc;ao de uma nova linguagem e sintaxe das praticas do trabalho. Na verdade, o 
objetivo, em ultima instancia, e capturar a subjetividade do trabalho e nao apenas a 
consciencia de classe. 

Assim, segundo ALVES (2002, p. 14), "como desenvolvimento do toyotismo 

sistemico nos anos 1990, tendeu a disseminar-se uma literatura nao-crftica e quase 

apologetica do 'novo modelo produtivo' [ ... ]", ocultando o verdadeiro sentido da nova 

ideologia do toyotismo, que e de "reconstituir a exploragao capitalista de acordo com 

as implicagoes objetivas e subjetivas de novo regime de acumulagao flexfvel do 

capital". 

2.2.1.2.2 L6gica toyotista e a sfndrome do medo 

Mas, como as forgas capitalistas, dentro do processo de reestruturagao 

produtiva sob a mundializagao do capital, conseguem implantar, de forma sistemica, 

a ideologia toyotista? 

ALVES (2002, p. 15) explica que isto se da pela "sfndrome do medo", 

imposta a forga de trabalho pela ameaga da perda de emprego ou da precarizagao 

das relagoes e condigaes de trabalho: 

Se o 'modelo japones' sustentava-se em contrapartidas salariais e institucionais (a 
constituic;ao de urn mercado intemo com perspectiva de carreira nas grandes empresas e 
emprego vitalicio, por exemplo), o toyotismo que se constituiu como ideologia organica 
universal da produyao capitalista, no decorrer dos anos 1990, tendeu a sustentar-se em 
contrapartidas de mercado, articulando urn novo consentimento do trabalhador assalariado 
par meio de disposic;oes anlmicas regressivas. 
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A busca do consentimento ativo da subjetividade do 'trabalho vivo', faz-se, em ultima 
instancia, pela sindrome do medo, cujo substrata objetivo e dado pela constituigao de urn 
precario mundo do trabalho, diante do qual, a consciencia dos operarios e empregados 
tende a caracterizar-se pelo consentimento e acomodayao diante das novas condigoes de 
exploragao da forga de trabalho instituidas pelo capital. Cobra-se uma disposigao integral, 
sem, contrapartidas salariais ou contratuais. 
[ ... ] 
A precarizagao heter6clita que se disseminou nos anos 1990, no Brasil, e que atingiu o 
'nucleo modemo' de assalariados, catalisando a sindrome do medo, [ ... ] tornou-se 
perceptivel, nao apenas pelo desemprego em massa, mas principalmente, pela tendencia 
continua de precarizagao do estatuto salarial da forga de trabalho no Brasil. 

Ainda segundo ALVES (2002, p. 15), em decorremcia da sindrome do medo, 

"a 'socializayao' do toyotismo tende a ser, sob a mundializayao do capital, 

totalmente dissocializadora, debilitando a perspectiva (e a subjetividade) de classe 

[ ... ]", levando a "corrosao do carater", conforme expressao utilizada por SENNET 

(1999), atingindo o nucleo estruturado do contingente de trabalhadores 

assalariados, detentores dos direitos trabalhistas, ligados a grandes empresas e sua 

rede de subcontratayao. 

A degradagao do mundo do trabalho, no Brasil, nos anos 1990, atingiu nao 

apenas o setor privado da economia brasileira, mas tambem o setor publico. Desde 

Collar e, principalmente, com o governo Cardoso, a administrayao publica tornou-se 

alva das politicas neoliberais de desmonte do Estado. Sob as polfticas neoliberais, o 

Estado deixou de ser indutor de politicas publicas e de investimentos sociais, 

cabendo-lhe apenas as atividades de regulador e fiscalizador da iniciativa privada. 

(ALVES, 2002, p. 16). 

No caso brasileiro, conforme ja foi explicitado anteriormente, dadas as 

condiyaes hist6ricas e s6cio-economicas estruturais do periodo colonial mal 

resolvidas, a insergao capitalista subalterna tardia, a desigualdade e exclusao social, 

a introduyao da 16gica toyotista tende a aprofundar, ainda mais, o processo de 

deterioragao das relayaes e condigoes de trabalho. 

2.2.2 Surgimento de urn Novo e Precario Mundo do Trabalho no Brasil, na "Decada 

Neoliberal". 

A partir do desenvolvimento sistemico de urn novo complexo de 

reestruturagao produtiva, sob a mundializagao do capital, ALVES (2002, p. 16) 

descreve a configuragao do "novo (e precario) mundo do trabalho" que se estrutura, 

no Brasil, na "decada neoliberal": 
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Na 'decada neoliberal', surgiu urn a nova configura<;ao do mundo do trabalho no Brasil. Ela 
desenvolveu-se articulando as dimensoes do 'novo' e as do 'precario' mundo do trabalho. 0 
desenvolvimento do toyotismo sistemico tendeu a acirrar o contraste entre as formas 
'arcaicas' e 'modernas' de explorayao da for<;a de trabalho. Por urn Jado, a constitui<;ao de 
urn nucleo de novas operarios e empregados ligados as corpora<;oes industriais e de 
servi<;os mais dinamicas, e, por outro lado, o desenvolvimento de uma precariza<;ao 
heter6clita da forya de trabalho, que se caracteriza, nao apenas pelo desemprego de 
massas e pela inatividade, mas pela degrada<;ao de estatutos salariais e a prolifera<;ao de 
trabalhos temporarios, seja nas atividades industriais ou de servi<;os. 

ALVES (2002, p. 16-26) visualiza, no "novo (e precario) mundo do trabalho", 

surgido, no Brasil, na "decada neoliberal", cinco principais manifestagoes, 

explicitadas a seguir: a nova forga de trabalho industrial e de servigos, constitufda 

pelos trabalhadores centrais ou permanentes; o precario mundo do trabalho, 

constitufdo pelos trabalhadores perifericos; o crescimento do desemprego aberto; os 

trabalhadores assalariados e par conta propria nas atividades de servigo e a 

fragmentagao de classe e crise do sindicalismo no Brasil. 

2.2.2.1 Nova forga de trabalho industrial e de servigos: trabalhadores centrais ou 

permanentes. 

A partir do novo complexo de reestruturagao produtiva, foi se constituindo 

uma nova forga de trabalho, industrial e de servigos, com trabalhadores com maior 

qualificagao, que passou a atuar na 16gica toyotista, a exemplo das categorias dos 

metalurgicos e dos bancarios, adquirindo carater de centralidade em relagao ao taco 

das empresas, tendendo tomar-se seu quadro permanente. 

Segundo dados da RAIS de 1994 a 1999, em termos relativos, essa nova 

forga de trabalho, industrial e de servigos, com estatuto salarial formal, passou, de 

fato, a ter maior estabilidade no emprego. Entretanto, a condigao de centralidade em 

relagao ao foco de atuagao das empresas nao lhe conferiu equivalente 

compensagao salarial, o que, na pratica, constitui precarizagao da renda, conforme 

atesta ALVES (2002, p.17): 

Apesar disso, a caracteristica estrutural do capitalismo hipertardio no Brasil, a 
superexplorayao da for<;a de trabalho, nao apenas persistiu, mas ampliou-se com o novo 
complexo de estrutura<;ao produtiva, tendo em vista que o ganho de produtividade 
alcan<;ado par uma for<;a de trabalho mais qualificada e comprometida em executar, com 
mais intensidade, suas tarefas, nao correspondeu a urn aumento do salario real. 
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Na verdade, na 'decada neoliberal', a remunerat;ao salarial nao acompanhou o ganho de 
produtividade alcant;ado. De modo geral, acentuou-se a queda da participat;ao dos sall~rios 
no PIB, de 45%, em 1990, para 37%, em 1999, em contraste com o crescimento da 
produtividade da industria, em media, no Brasil, de 2,53%, entre 1991 e 1998 (Urn detalhe: 
esse ritmo foi parecido ao da economia norte~americana sob a nova economia, cuja 
produtividade crescia 2,65% por ano desde 1995) 

2.2.2.2 Precario mundo do trabalho: trabalhadores perifericos. 

Contrapondo-se a nova fon;a de trabalho industrial e de servi<;os, constitufda 

pelos assalariados centrais ou permanentes das empresas, esta o mundo do 

trabalho precarizado, composto pelos trabalhadores nao essenciais as empresas, 

tambem chamados de perifericos, em geral ligados a terceiriza<;ao, contingente que 

ALVES (2002, p. 18) assim caracteriza: 

Se, por urn lado, e perceptive! a constituit;ao de urn contingente restrito de novas operarios 
e empregados ligados a conglomerados industriais e de seNit;os, com estatuto salarial 
formal, por outro lado, tendeu a ampliar-se o contingente do proletariado industrial e de 
seNit;os mais precano, constituido pela forya de trabalho das suas redes de 
subcontratat;ao. 0 crescimento exacerbado da terceirizat;ao na industria e nos seNit;os 
contribuiu para a constituit;ao ampliada do precario mundo do trabalho. 

Segundo ALVES (2002, p. 18-19), sao exemplos desse precario mundo do 

trabalho: 

a) A dissemina<;ao das cooperativas de trabalho, muitas delas constitufdas 

para burlar a legisla<;ao trabalhista. 

b) 0 crescimento das empresas de trabalhos temporaries e de 

trabalhadores domesticos. lsto demonstra a inser<;ao crescenta de 

trabalhadores no mercado de trabalho de maneira precaria, vendendo 

sua for<;a de trabalho por tempo parcial e determinado, sem previdencia 

social, e, portanto, sem aposentadoria e sem auxflio-doen<;a, perfazendo, 

segundo indicadores sociais de 2000, cerca de 38,7 milhoes de 

trabalhadores, ou seja, cerca de 60% dos trabalhadores ocupados do 

setor privado. 

c) 0 aumento do comercio ambulante e do trabalho por conta propria 

precarizada, nas regioes metropolitanas e cidades medias, aparecendo 

como atividade permanente ou imposta pelo mercado a urn contingente 
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de trabalhadores desempregados, subempregados e migrantes de areas 

rurais, expressando a existencia de urn desemprego oculto que 

acompanha o desemprego aberto no Brasil. 

E ALVES (2002, p. 18) sintetiza: "e nesse contexte de uma precarizagao 

heter6clita da forga de trabalho que podemos compreender o aumento da 

informalizagao nos anos 1990". Nao obstante suas multiplas e complexas 

determinagoes sociol6gicas, nao ha duvida de que "ela e a expressao contingents 

da tendencia de continua precarizagao da forga de trabalho no Brasil". Seu 

crescimento deve-se a processes tfpicos da "decada neoliberal", como, por exemplo, 

"o novo complexo de reestruturagao produtiva, que atraves da terceirizagao, 

contribuiu para o crescimento de pequenas e medias empresas nas redes de 

subcontratagao", as quais, par sua vez, tambem subcontratam, precarizando, 

progressivamente, as relagoes e condigoes de trabalho. 

2.2.2.3 Crescimento do desemprego aberto. 

Segundo ALVES, (2002, p. 19), "a dimensao de precarizagao heter6clita 

articula-se com o crescimento do desemprego em suas varias dimensoes ( aberto ou 

oculto)". Se, em 1996 havia 4.784 milhoes de desempregados, em 1999 havia 7.230 

milhoes. Nas regioes metropolitanas, o desemprego aumentou de 9,5%, em 1996, 

para 14%, em 1999. 

POCHMANN (2000) corrobora: "Se nos anos 1980, o desemprego cresceu a 

uma taxa media anual de 3,8%, entre 1989 e 1999, o volume de desempregados 

cresceu a uma taxa media anual de 15,4%, significando que, a cada dais pastas de 

trabalho criados surgia mais urn novo desempregado". 

E CARDOSO (2000, p. 65) complementa, referindo-se especificamente aos 

metalurgicos do ABC paulista e seu destine: 

Dos 290 mil pessoas que perderam o emprego metalurgico no ABC, no periodo de 1989 a 
1997, s6 metade conseguiu retomar ao mercado de trabalho formal. Dos 50% que 
conseguiram emprego, 5% foram para o comercio, 10% para a area de servigos e 17% 
retornaram a industria automobilistica e 18% recolocaram-se em postos de trabalho do 
setor metalurgico. Os outros 50% estao desempregados ou cairam na informalidade. 
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2.2.2.4 Trabalho assalariado e par conta propria nas atividades de servi9os. 

ALVES (2002, p. 20-22) avalia que, no bojo do "novo (e precario) mundo do 

trabalho", nao obstante a significativa queda da ocupa9ao na administra9ao publica, 

destaca-se o crescimento relative dos trabalhadores assalariados e par conta 

propria nas atividades de servi9os. Este fato ocorre em decorn3ncia do (a): 

a) dinamica da produ9ao industrial, que passou a incorporar novas 

tecnologias microeletronicas, exigindo mais servi9os de pesquisa e 

desenvolvimento, de manuten9ao e assistencia tecnica, logfstica de 

produ9ao, a terceiriza98o de atividades de servi9os, na industria 

(servi9os que, anteriormente, eram considerados industriais, par fazerem 

parte do rol de atividades das fabricas ), a privatiza9ao dos servi9os de 

telecomunica9oes, investimentos no setor de tecnologia de informa9ao e 

outros; 

b) crescimento da necessidade de investimentos nas areas de educa9ao e 

saude, espa9o aberto a explora9ao do capital pelo desmonte do Estado e 

dos servi9os publicos, passando a proliferar o ensino privado, a 

dissemina9ao de pianos de saude e outros; 

c) prolifera98o de organiza9oes nao-governamentais e cooperativas de 

trabalho, que tambem passam a preencher os espa9os abertos pelo 

desmonte das polfticas publicas; 

d) crescimento dos negocios ilfcitos de servi90s nas areas de trafico de 

drogas, armas etc, fenomeno que nao pode ser captado pelos 

indicadores sociais, mas e fortemente perceptfvel que "o 'crime 

organizado' cresceu e vicejou diante da mercantiliza98o exacerbada das 

rela9oes sociais e do desmonte do poder publico"; 

e) crescimento, em conseqOencia da precariza98o heteroclita, de mulheres 

na PEA, nao so pela busca da independencia financeira par parte das 

mulheres, mas, principalmente, pelo crescimento do desemprego 

masculine, pelo crescimento de mulheres como chefes de familia, ou 

ainda, como parceiras de renda familiar, recebendo as mulheres 

remunera9ao pior que a dos homens e sua maior concentra9ao esta no 

mercado informal, sobretudo no trabalho domestico. 
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2.2.2.5 Fragmentagao de classe e a crise do sindicalismo no Brasil 

Com base na analise de ALVES (2002, p. 22) de que "durante a 'decada 

neoliberal' ocorreu uma 'implosao' dos nucleos mais organizados da classe [ ... ], 

tornando-se objeto de uma nova ofensiva do capital na produgao", constata-se que, 

par exemplo, as categorias de metalurgicos e bancarios, que se destacaram, nos 

anos 1980, como vanguardas da resistencia sindical, tiveram, nos anos 1990, 

significativas perdas de pastas de trabalho, seja devido a nova ofensiva do capital 

na produgao, seja devido as politicas neoliberais. 

De fate, as sucessivas conjunturas de flutuagao na atividade da economia 

brasileira, o complexo de reestruturagao produtiva, especialmente com a 

terceiriza<;ao, conseguiram promover uma fragmentagao objetiva dos nucleos mais 

organizados da classe, expondo sua fragmentagao subjetiva (e politica). Oaf, no 

tocante a praxis sindical, surge uma nova postura, nos anos 1990, no campo da 

esquerda social-democrata, pela CUT, e no campo da direita, pela Forga Sindical, 

que passam a incorporar praticas sindicais defensivistas de novo tipo, buscando 

resistir de modo propositivo (quando nao de adesao sistematica, como e o case da 

Forga Sindical) a ofensiva neoliberal (ALVES 2002, p. 22). 

A origem do defensivismo de novo tipo e assim identificada par ALVES 

(2000, p. 302): 

De modo geral, na irrupc;ao da decada neoliberal, a derrota polftica da Frente Brasil 
Popular, em 1989, e o desenvolvimento sistemico de urn novo regime de acumulac;ao 
flexlvel, sob o primado do toyotismo como nova ideologia organica da produc;ao capitalista, 
alem do debacle do "socialismo real (com a implosao do bloco sovietico, a queda do muro 
de Berlim e o desaparecimento da URSS) e do clima politico ideol6gico pr6-capitalista (a 
exuberancia da ideologia da globalizac;ao sob a hegemonia americanista) contribulram para 
a consolidac;ao polftica de tendencias moderadas e defensivistas no seio do sindicalismo 
cutista e para o surgimento de tendencias liberais no sindicalismo brasileiro (a criac;ao da 
Forc;a Sindical ocorreu em 1991, num contexto de reac;ao polftica no pals). Na verdade, 
criou-se urn caldo defensivista de novo tipo, capaz de garantir a sobrevivencia de bases 
sindicais e de seus aparatos burocraticos sob a ofensiva do capital (de praticas de 
resistencia passou-se a formulac;ao de novas estrategias sindicais e polfticas). 

Como ja foi explicitado anteriormente, o toyotismo representa, nao apenas 

urn mere novo modo produtivo em si, mas uma nova ideologia organica da produgao 

capitalista, adequada as condigoes de crise do sistema s6cio-metab61ico do capital, 

o qual pressupoe a derrota politica e ideol6gica dos intelectuais organicos da classe 

(sindicatos classistas e partidos). E nesse contexte depressive de militancia 
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antag6nica a 16gica do capital que passam a predominar as polfticas de sindicalismo 

propositivo de cariz neocorporativo e de participac;ao. (ALVES, 2002, p. 24). 

Ligado principalmente aos trabalhadores assalariados centrais, esse tipo de 

sindicalismo mantem e reforc;a o corporativismo, desenvolvendo "estrategias 

sindicais propositivas de cariz neocorporativo no interior do sindicalismo [ ... ], com 

clara esvaziamento da perspectiva classista" (ALVES, 2000, p. 275), o que equivale 

a urn "defensivismo de novo tipo" (ALVES, 2000, p. 275), pelo qual o sindicalismo 

assume a postura de "influencia propositiva" (ALVES. 2000, 329 ss. ), uma especie 

de ganha-ganha, porem, na 16gica do capital, o que, na pratica, dentro da 

perspectiva toyotista, equivale a "uma nova captura da subjetividade operaria pela 

16gica do capital" (ALVES, 2000, p. 29 ss. ). Estes trabalhadores, centrais ou 

permanentes, sao, em sua maioria, cooptados pelo capital em troca da manutenc;ao 

de alguns privilegios. 

Como consequ€mcia, desenvolve-se, a partir 1990, uma crise do 

sindicalismo no Brasil, caracterizada pela queda da taxa de sindicalizac;ao e pela 

diminuic;ao da eficacia da ac;ao sindical. "0 novo sindicalismo dos anos 1980 tende a 

perder sua dimensao polftica, de pratica de classe de cariz antagonista diante do 

capital, assumindo urn carater pragmatico-neocorporativista, mais circunscrito a 
segmentac;ao setorial ou par empresa" (RODRIGUES, 1999). 

lsto se manifestou, segundo ALVES (2002, p. 24) sob tres sintomas: 

a) 0 aumento da participac;ao do Poder Judiciario nas relac;Oes trabalhistas, 

com a transferencia crescenta das negociac;oes para a Justic;a do 

Trabalho, num contexte politico de ofensiva neoliberal pela 

desregulamentac;ao da legislac;ao trabalhista. 

b) A descentralizagao das negociac;oes coletivas, tentando, a partir de 1994 

(Plano Real e estabilizac;ao monetaria e a ameac;a constante do 

desemprego e da precarizac;ao), evitando greves gerais par categoria, 

passando a predominar as negociac;oes coletivas e greves par empresa. 

c) A tendencia crescenta, na decada neoliberal, no sentido da maior 

participagao dos sindicatos nos f6runs de polfticas publicas e f6runs 

tripartites de discussao sabre a capacitagao tecnol6gica e a qualificac;ao 

profissional. Esta atitude revela a crise do sindicalismo e a busca de dar 

sentido a sua pratica polftica, intervindo em instancias da burocracia 
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publica estatal, o que, inclusive, foi facilitado pelo acesso das centrais 

sindicais a fundos publicos, como o Fundo de Amparo ao Trabalhador

FAT, para qualificagao profissional na 16gica do toyotismo sistemico. 

Por outro lado, o segmento dos traba/hadores assalariados perifericos, 

relegado majoritariamente a terceirizagao (ALVES, 2000, p. 285 ss. ), submete-se ao 

subemprego, a precarizac;ao das relac;oes e condic;oes de trabalho, perdendo 

direitos adquiridos mediante negociac;oes coletivas hist6ricas da categoria, ainda 

que esses trabalhadores, na condic;ao de terceirizados, continuem atuando na 

mesma empresa e na mesma atividade. Perdem poder de barganha, nao s6 pela 

"sfndrome do medo", mas tambem pelo fato de suas lutas nao terem destinatario 

clara, tendo em vista que seu patrao nao e 0 do local de trabalho. 

E quanta aos desempregados e os "exclufdos do trabalho assalariado" 

(TIRIBA, 2001, p.19)? A situagao e ainda pior, tendo em vista que a estrutura 

sindical vigente nao tern condic;oes e, na maioria das vezes, interesse em organizar 

e representar esse segmento. 

2.2.3 Deterioragao das Relac;oes e Condic;oes de Trabalho, na "Decada Neoliberal". 

Portanto, a "decada neoliberal" representou a ampliac;ao do vacuo 

organizativo do mundo do trabalho no Brasil. Ela da origem a "urn novo (e precario) 

mundo do trabalho, caracterizado pelo desemprego e subemprego, pela 

precarizagao das relac;oes e condic;oes de trabalho e pela fragmentac;ao de classe, 

no interior do p61o 'moderno' do proletariado brasileiro", desenvolvendo-se, a partir 

daf, entre outras consequencias, "uma crise do sindicalismo brasileiro, cuja principal 

caracterfstica e a debilitac;ao da postura classista e da consolidagao de praticas 

sindicais neocorporativas de cariz propositivo" (ALVES, 2000, p. 1 01 ). 

Nao obstante o discurso modernista e aparentemente inclusive em relac;ao 

aos trabalhadores, "a reestruturac;ao produtiva da 'decada neoliberal' destruiu 

milhares de carreiras profissionais", desempregou multidoes de trabalhadores, 

precarizou as relac;oes e condic;oes de trabalho, ao tempo em que disseminou as 

sub-ideologias do empreendedorismo e da empregabilidade, exigindo que homens e 

mulheres nao-empregados se tornem empresas de si pr6prios. Assim, a decada de 

1990, a "decada neoliberal", tornou-se a decada da precarizac;ao do trabalho e da 
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nova precariedade, no Brasil (ALVES, 2006b, p. 1 ), implementadas atraves da 

"sfndrome do medo". 

Esta precarizagao das relagoes e condigoes de trabalho no Brasil, na 

"decada neoliberal", se manifesta, em sfntese, dentre outros, pelos seguintes 

fenomenos: 

a) A redugao da demanda par forya de trabalho tradicional, principal mente a 

industrial, motivada pela utilizagao, par parte das empresas, do processo 

de "racionalizayao defensiva" que, num perfodo recessive da economia 

brasileira (infcio dos anos 80), levou a demissao em massa de operarios, 

sob a alegayao de reduyao de custos, mas tambem como forma de 

demitir liderangas operarias de destaque (ALVES, 2000, p. 67-68 e 126 

ss.). 

b) Ampliagao dos trabalhadores par conta propria (TIRIBA, 2001, p.18) eo 

aumento da informalidade (IBGE/SEBRAE, 2005, p.23), segmentos 

denominados por TIRIBA (2001, p.19) de "exclufdos do trabalho 

assalariado", em decorrencia da intensificagao do processo de 

desassalariamento (BALTAR, 1998, p. 129 ss.; KRAYCHETE, 2000, 

p.18) e as crescentes taxas de desemprego, motivados, dentre outros 

fatores, pela "introdugao de inovagoes tecnol6gicas com o fim de elevar a 

produtividade e reduzir o trabalho vivo incorporado a produgao [ ... ]," 

(MATTOSO, 1998, p.65). 

c) 0 desemprego estrutural, com taxas significativas e crescentes, causado 

pelo excesso de oferta de forya de trabalho, exclufda pela "produyao 

enxuta" e pela cada vez maior exigencia de qualificagao (MATTOSO, 

1998, p. 62 ss.; BALTAR, 1998, p. 129 ss.; ALVES, 2000, p. 247 ss. e 

259-264). 

d) A desregulamentagao e a flexibilizayao das relagoes de trabalho 

(BALTAR, 1998a, p. 147-161; SIQUEIRA NETO, 1996, p. 327 ss), dado o 

enfraquecimento e o desvirtuamento do movimento sindical de 

trabalhadores (ALVES, 2000, p. 275-301 ). 

e) Forte aumento da produtividade do trabalho, devido aos intensos 

processes de inovagao tecnol6gica e aos novas metodos de produgao. 

lsto traz, como consequencia, a redefinigao do mercado de trabalho e 
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produzindo, por urn lado, a diminuic;ao dos empregos, muito maior que a 

criac;8o de novas oportunidades de trabalho e, por outro lado, o aumento 

dos ritmos e dos encargos dos trabalhadores empregados, sem 

responder com iguais incrementos de salarios reais ou correspondentes 

reduc;oes dajornada de trabalho (VASAPOLLO, 2005, p. 19 ss.). 

f) Precarizac;ao das relac;oes de trabalho (POCHMANN, 2004, p.188 ss.; 

POCHMANN, BORGES, 2002, p. 45 ss.), fruto do processo de 

desregulamentac;ao dos direitos sociais e da flexibilizac;ao das relac;oes 

de trabalho (SIQUEIRA NETO, 1996, p.327 ss.; MATTOSO, 1998, p. 62), 

possibilitadas pelo enfraquecimento do movimento sindical de 

trabalhadores que perde o poder de barganha, diante da necessidade de 

assegurar postos de trabalho, ainda que precarios, ao inves de lutar por 

avanc;os e melhorias salariais e das relac;oes e condic;Oes de trabalho 

(ALVES, 2000, p. 295 ss.). Surgem, entao, as mais diversas formas de 

trabalho precarizadas, que VASAPOLLO (2005, p. 15 ss.) denomina de 

"trabalho atfpico", em relac;8o ao modo de produc;ao capitalista. 

g) Precarizac;ao qualitativa do trabalho, decorrente do processo das fusoes, 

incorporac;oes, aquisic;Oes, associac;oes e parcerias entre empresas. Este 

processo, em relac;ao aos pafses com inserc;ao subalterna no capitalismo 

mundial, como o Brasil, e frente aos processos da informacionalizar;ao 

ou desmaterializar;ao dos produtos e processos, traz, como complicador 

em relac;ao a forga de trabalho, a tendencia de as empresas 

transnacionais concentrarem, nos seus pafses-sede, o trabalho intensivo 

em informacionalizac;ao (tecnologia), o trabalho de concepgao, 

qualificado, enquanto descentralizam para os pafses do Terceiro Mundo 

as atividades mais intensivas em trabalho direto sabre a materia, menos 

qualificado, menos duravel, mais barato e com numero de postos de 

trabalho cada vez mais reduzido pela automac;ao (MARQUES, 1998, 

v.10). 

Nas palavras de MATTOSO (1998, p. 62-63), esse quadro provocou 

desemprego, acompanhado de urn conjunto de insegurangas: 

lnseguranc;a do emprego, pela reduyao do emprego industrial, de empregos estaveis ou 
permanentes nas empresas e da maior subcontratac;ao de trabalhadores temporarios, por 
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tempo determinado, eventuais, em tempo parcial, trabalho a domicilio ou independente, 
aprendizes, estagiarios etc. 
lnseguranc;a da renda, resultante, por urn lado, do distanciamento da relac;ao salario/ 
produtividade que favoreceu urn movimento crescentemente variavel, instavel ou sem 
garantia dos rendimentos do trabalho. Por outro lado, a reestruturac;ao setorial do emprego, 
as maiores disparidades salariais e desigualdades entre os trabalhadores permanentes e 
perifericos, a reduc;ao das provisoes da seguridade social e o menosprezo da tributac;ao 
como mecanismo distributivo favoreceriam a deteriorac;ao da distribuic;ao da renda e do 
crescimento da pobreza. 
lnseguranc;a na contratac;ao, observada pela tendencia a negociac;ao e a regulac;ao do 
trabalho atraves de formas mais individualistas e promocionais, em contrapartida as 
anteriores tendencias coletivas e de protec;ao. Cresceu a contratac;ao descentralizada, 
especialmente em nlvel de empresa, e ampliaram-se as formas de contrato em tempo 
determinado, tempo parcial e ate mesmo relac;oes de trabalho sem contrato, o que terminou 
por favorecer uma maior segmentac;ao do mercado de trabalho. 
lnseguranya na representac;ao dos trabalhadores, mediada por meio da acentuada reduc;ao 
dos nlveis de sindicalizac;ao ocorrida na decada de 80 e representando o deslocamento da 
participac;ao das organizac;oes de trabalhadores nos eventos sociais, alem do 
enfraquecimento de suas praticas de conflito e negociayao. Ampliou-se a inseguranc;a na 
organizac;ao dos trabalhadores, colocando-se suas organizac;oes na defensiva, na grande 
maioria dos casas, reduzindo-se seus nlveis de sindicalizac;ao. 

2.3 EXCLUiDOS DO TRABALHO ASSALARIADO E A EMERGENCIA DA 

ECONOMIA POPULAR, NO BRASIL 

Portanto, sintetizando OS itens anteriores, frente as transformagoes 

estruturais da economia mundial e ao impacto do processo de reestruturagao 

produtiva sabre o mundo de trabalho brasileiro, implementado no Brasil nos anos de 

1980 e 1990, com objetivo de assegurar a competitividade internacional mediante a 

redugao de custos, principalmente da forga de trabalho viva, o empresariado 

brasileiro, ajudado pelo desenvolvimento da microeletronica, das telecomunicagoes 

e da automagao, e sob a egide do ideario neoliberal, promove ampla reestruturagao 

produtiva na perspectiva da produyao enxuta, obtendo, com isso, urn grande 

aumento da produtividade do trabalho, com redugao de custos e aumento de Iueras. 

Considerando, porem, que a natureza das medidas, adotadas no processo 

de reestruturayao produtiva, e poupadora de forya de trabalho viva, aumentam, 

como consequ€mcia, os niveis de desemprego e precarizam-se as relay6es e 

condigoes de trabalho, seja pela perda de direitos dos trabalhadores historicamente 

conquistados, seja pela redugao salarial de toda a massa dos trabalhadores 

perifericamente inseridos. 

A esse processo de desemprego, desassalariamento e deteriorayao das 

relagoes e condigoes de trabalho, os trabalhadores reagem de varias formas. 
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2.3.1 Reagao dos Trabalhadores Assalariados 

Primeiramente, dentre os assalariados, o segmento dos trabalhadores 

considerados centrais ao foco de atuagao das empresas, goza de relatives 

privilegios quanta a estabilidade, nfvel salarial, formalizagao de contratos, porem ao 

prego da cooptagao de sua grande maioria pelo capital, dentro da perspectiva do 

sindicalismo de novo tipo ou sindicalismo de cariz neocorporativo e propositivo na 

16gica do capital, perdendo o sensa de pertenga e de solidariedade de classe 

(ALVES, 2000, p. 273 ss. ). 

Outro segmento, dentre os assa/ariados, ligado predominantemente a 

atividades perifericas das empresas, submete-se, na condigao de terceirizado, a 

precarias relagoes e condigoes de trabalho, tendo reduzidas chances de defesa de 

seus direitos, seja pela sfndrome do medo, seja pela dificuldade de direcionar as 

lutas, tendo em vista que seu patrao nao e patrao da empresa onde e prestado 0 

servigo. 

2.3.2 Reagao dos Exclufdos do Trabalho Assalariado. 

Contrapondo-se aos assalariados, o grupo dos "excluidos do trabalho 

assalariado" (TIRIBA, 2001, p.19) tambem compreende dais importantes 

segmentos. 

Urn dos segmentos e constitufdo pelos trabalhadores que vivenciam a 

dolorosa situagao de desemprego aberto, buscando incansavelmente oportunidades 

de insergao no mercado de trabalho decente, onde as vagas sao tao escassas 

quanta repletas de exigencias e condicionantes para a sua ocupagao. 

0 outro segmento compoe a maior parte do chamado desemprego oculto, 

onde os trabalhadores sobrevivem precariamente em atividades par conta propria, 

em sua grande maioria na informalidade e em atividades eventuais ou temporarias 

ou ate mesmo de programas de renda mfnima. 

Na visao de TIRIBA (2001, p. 23-25), os "excluidos do trabalho assalariado" 

constituem, mais que urn "exercito de reserva", urn "exercito de excluidos", estando 

o atual mundo do trabalho cindido em tres grandes blocos: 
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A logica da sociedade de mercado, ao levar ate as ultimas consequencias a ganancia do 
capital em detrimento da propria vida, ja nao permite que se tale de ampliagao exacerbada 
do "exercito de reserva", mas sim, de urn exercito de exclufdos. 
[ ... ] estamos vivendo em urn mundo em que a sociedade esta cindida em tres ter~;os: urn 
ter~;o composto pelas camadas sociais em ascensao e com grande poder de consumo; urn 
ter~;o precariamente inclufdo e satisfazendo suas necessidades basicas de forma parcial; e 
urn ter~;o de excluidos (desempregados, subempregados e aqueles que tentam sobreviver 
do trabalho por conta propria). 

Par paradoxa I que parega, e justa mente no context a do novo ( e precario) 

mundo do trabalho e no seio dos "exclufdos (ou nunca inc/ufdos) do trabalho 

assalariado" (TIRIBA, 2001, p.19), que, como contraponto ao processo de 

desassalariamento, de desemprego estrutural, da precarizac;ao das relac;oes e 

condic;Qes de trabalho, do aumento da informalidade, tandem a disseminar-se novas 

(e velhos) movimentos de resistencia social, de contingentes da classe trabalhadora, 

considerando que, como afirma TIRIBA (2003, p. 1 ), "o modelo neoliberal de 

acumulac;ao obriga as pessoas a (re)criar antigas e novas formas de trabalho". 

Assim, parte cada vez mais significativa do segmento dos "exclufdos do 

trabalho assalariado" comec;a a reagir, de forma crescenta, no Brasil, evidentemente 

mais par necessidade de sobrevivencia que oportunidade de neg6cios, com formas 

altemativas de ocupagao economica. 

Estas formas altemativas de ocupagao economica, criadas pelos "exclufdos 

do trabalho assalariado", como forma de sobrevivencia, nao obstante as diversas 

denominac;oes pel as quais sao conhecidas \ constituem, na expressao de TIRIBA 

(2001 ), a "economia popular''. Esta e constitulda por empreendimentos de economia 

solidaria (BRASIL Ministerio do Trabalho e Emprego. Secretaria Nacional de 

Economia Solidaria, 2006, p. 11 ), pela economia informal urbana (IBGE/SEBRAE, 

2005, p. 12), pelas atividades nao-agrlcolas desenvolvidas par moradores de 

domicllios em areas rurais (KRAYCHETE, 2000, p.26), pelas unidades engajadas 

apenas na produc;ao de bens e servic;os para o autoconsumo" (IBGE/SEBRAE, 

2005, p.16), pela "populac;ao de rua" (IBGE/SEBRAE, 2005, p.16; TIRIBA, 2003, 

p.38 ss.) e por outras modalidades, cuja caracterizac;ao sera objeto do proximo 

capitulo. 

1 As modalidades de ocupa~;ao econOmica, desenvolvidas pelos "excluidos do trabalho 
assalariado" (TIRIBA, 2001, p.19), recebem diferentes denomina~;oes, de conformidade com o 
enfoque dos diversos autores, conforme se pode verificar na lntrodu~;ao do presente trabalho e, 
especialmente, no proximo capitulo. 



29 

Sao alternativas econ6micas e movimentos sociais que constituem urn 

mundo de trabalho fragmentado, complexo e multifacetario, au "mundos do 

trabalho", conforms se expressa TIRIBA (2003, p. 1 ): "Nao sendo a demanda de 

trabalho assalariado identica ao crescimento do capital, ao inves de um, existem 

muitos mundos do trabalho", a exemplo das cooperativas e experiencias 

autogestionarias, do empreendedorismo, das atividades par conta propria. Ha 

tambem movimentos, com maior expressao polftica e social, voltados a crftica da 

"nova ordem neoliberal", como, par exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Sam

Terra- MST), que traduz em sua experiencia de luta pela reforma agraria no pals, 

as reivindicagaes de urn contingents ampliado de trabalhadores exclufdos (ALVES 

2002, p. 26). 

Portanto, a origem, au a emergencia mais intensiva, nos ultimos 25 anos, 

da economia popularesta no processo de reestruturagao produtiva e organizacional, 

implementado no Brasil, nas decadas de 1980 e 1990, na perspectiva da produgao 

enxuta. Esta, poupadora de forga de trabalho viva e incrementadora da 

produtividade do trabalho pela adogao ampla da tecnologia de base microeletr6nica, 

pelo aumento exacerbado de horas-extras e tendo no ideario neoliberal o 

descompromisso com a questao social, produz o exercito dos "excluidos do trabalho 

assalariado", dentro do qual despontam iniciativas econ6micas de sobrevivencia, 

denominadas, dentre outros names, par economia popular. 

Oaf, para TIRIBA (2001, p. 25), o grande desafio das polfticas publicas do 

trabalho e "[ ... ] perceber as setores populares como sujeitos da produgao social da 

vida humana e, ao mesmo tempo, contribuir para que seus empreendimentos se 

constituam em locus de criagao e recriagao das relagoes econ6micas e sociais [ ... ], 

como direitos a manutengao da propria vida". 

Mas qual a natureza, o carater e a dimensao das novas formas altemativas 

de ocupaqao economica, denominadas par TIRIBA (2001 ), de economia popular? 

A busca de resposta a essa questao constitui o objetivo do proximo 

capitulo. 
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3 CARACTETIZA<;AO DA ECONOMIA POPULAR NO BRASIL. 

Discutiu-se, no capitulo anterior, a origem ou os determinantes que levaram 

a emergencia mais intensiva da economia popular, no final do sE3culo XX, enquanto 

alternativa ocupacional criada pelos trabalhadores "excluidos do trabalho 

assalariado" (TIRIBA, 2001, p. 23-25), resultantes que sao de urn amplo processo 

de transforma96es estruturais na economia, que, pelo grande desenvolvimento da 

produtividade do trabalho, sao poupadoras de for98 de trabalho viva e, como tais, 

geradoras do desemprego, do desassalariamento e da precariza98o das rela96es e 

condi¢es de trabalho. 

No presente capitulo, pretende-se caracterizar a economia popular, 

buscando compreender a sua natureza, conhecer as visoes te6ricas e praticas dos 

principais autores latino-americanos e brasileiros, visualizar as principais 

modalidades nas quais se apresenta e dimensionar parcialmente o seu tamanho. 

3.1 ECONOMIA POPULAR: UM CONCEITO EM CONSTRU<;AO 

3.1.1 Denomina9ao 

Nao existe consenso, entre os varios autores, sobre o conceito e a natureza 

da assim chamada economia popular (TIRIBA, 2001 ). 

A dificuldade de se ter urn conceito preciso, definitivo, de consenso, sobre o 

tema conduz a outra dificuldade: a da denomina9ao do fenomeno. 

De fato, a nomenclatura tern variado de conformidade com o enfoque sob o 

qual os diversos autores tern abordado a questao: economia informal urbana 

( IBGE/SEBRAE, 2005, p.12), economia popular sol ida ria (LIS BOA, 1999; TIRIBA, 

2001 ), economia da solidariedade - organizac;oes economicas populares 

(RAZETTO, apud: TRIRIBA, 2001, p. 116), economia solidaria e autogestionaria 

(SINGER, 2003, p. 116-124), economia popular e solidaria (LOPES PINTO, 2005; 

MEDEIROS & MARTINS, 2003), socioeconomia solidaria (MANCE, 2001; GUERRA, 

2002), atividades autonomas e empreendedoras (BRASIL. Conselho Deliberativo do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador, Resolu9ao 466, de 21/12/05, Termo de 

Referencia, p.10), economia do microempreendimento informal (POCHMANN, 
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2005), economia do trabalho (CORAGGIO, 2000), economia dos setores populares 

(KRAYCHETE, 2000, p.15), a outra economia (CATTANI, 2003), dentre outras 

denominagoes. 

Todas essas denominagoes sao, certamente, de carater prov1sono, 

impreciso, incompleto, parcial, pais tentam expressar o esforgo de compreensao de 

urn fenomeno extremamente complexo, heterogeneo e multifacetario, cujos estudos 

estao apenas comegando, de modo que o seu conceito esta em construgao e as 

varias denominagoes, provis6rias, refletem pontos de vista sob o qual os diversos 

autores enfocam o fenomeno. 

Mas, o fato e que o fenomeno existe, com forte presenga, sobretudo na 

America Latina e no Brasil, cuja compreensao constitui urn instigante desafio. 

Assim, nao obstante as variadas denominagoes e as conotag5es a elas 

associadas, convencionou-se, neste trabalho, com TJRIBA (2001 ), designar o 

fenomeno por economia popular, sempre que se fizer referencia, de forma 

abrangente, ao conjunto de formas de ocupagao economica, desenvolvidas pelos 

"exclufdos do trabalho assalariado". No entanto, ao serem citados os autores, 

respeitar-se-a a denominagao utilizada pelos mesmos. 

A escolha do nome de economia popular deve-se, alem das razoes 

apontadas nos dois itens seguintes, ao fato de ser amplamente utilizado na America 

Latina e tambem no Brasil, ainda que no Brasil seja frequente a denominagao de 

"economia informal" ou "setor informal da economia". 

3.1.2 Construgao de urn Conceito: categorias componentes 

Nao obstante a variagao da nomenclatura nos varios autores, e posslvel 

construir, a partir de cinco categorias basicas e suas combinagoes, urn conceito 

aproximado do que vern a ser o fenomeno em estudo: economia, popularidade, 

informalidade, solidariedade e autogestao. Vale dizer que, conforme se vera adiante, 

as duas primeiras sao definidoras do conceito central, enquanto as outras tres (alem 

de inumeras outras categorias frequentemente utilizadas) qualificam o conceito 

central, restringindo-o. 

A partir da explicitagao do significado de cada categoria em separado e 

tambem do significado da combinagao de algumas das categorias referidas, pode-se 
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chegar, ao final, a urn conceito, se nao preciso e definitivo, mais aproximado 

possfvel do objeto do presente trabalho. 

3.1.2.1 Conceito de economia 

Segundo ARROYO (2003, p. 51), entende-se por "economia como aquela 

atividade humana, ou conjunto das atividades humanas sistemicas, relativas a 

desenvolver e organizar a sociedade para atender as demandas humanas 

individuais e coletivas, envolvendo produgao, transformagao, comercializagao, 

distribuigao, comunicagao e consumo de produtos primarios ou, ate, ideias, artes e 

confissoes religiosas". 

De acordo com o conceito formulado por ARROYO, as demandas humanas 

nao se restringem aos bens de uso materiais, mercadorias, coisas tangfveis, mas 

etas estao tambem vinculadas ao imaginario humano, representado pela cultura, 

arte, padrao civilizat6rio, religiosidade, conhecimento, status, relag6es humanas etc., 

ou seja, bens imateriais. 

3.1.2.2 Conceito de popularidade 

Ainda segundo ARROYO (2003, p. 52), a ideia de "popular'' tern dois 

significados entrelagados: 

Urn que trata da parcela majoritaria da sociedade, daqueles setores de trabalhadores, de 
estudantes, de profissionais liberais, artesaos, os grandes setores da populagao que, na 
verdade, apesar de serem os propulsores da acumulagao de capitais, sao os despossuldos 
e excluldos numa sociedade onde o imperio e o do modo de vida que gira em torno do 
capital, isto e, o capitalismo. 
[ ... ] 
Os setores populares fazem a Economia, ainda que uma Economia subordinada ao modelo 
e a grande 16gica da acumulagao capitalista. Uma Economia que possui aspectos pr6prios, 
peculiares, e embrioes de possibilidades novas para o desenvolvimento sustentavel da 
sociedade. 

0 outro significado, segundo ARROYO (2003, p. 53), e de natureza 

ideol6gica e "remete a ideia de uma posigao polftica de compromisso, de identidade 

com os segmentos populares", a exemplo de "Republica Popular" ou "Governo 

Democratico Popular'', significado que tambem qualifica, em parte, o conceito de 

economia. 
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ARROYO (2003, p. 53) faz questao de frisar, juntamente com TIRIBA (2001, 

p. 132) e SINGER (2000, p. 152) que, ao se falar em "popular", nao se quer, de 

forma alguma, referir a "ideia de pequeno ou de pobre". A expressao "popular'' esta 

ligada mais diretamente a "ideia de maioria e, inclusive, de instituigoes que podem 

ser grandes, mesmo em redes, mesmo em outros formatos institucionais". 

E ARROYO (2003, p. 54) continua: "No vulgar, a ideia de popular, 

principalmente quando se associa a ideia de economia, representa a economia 

periferica, sem escala, que nao e Economia, que urn problema social. Entao n6s 

temos que superar essa ideia e absorver a ideia de Economia Popular tambem 

como aquela economia aplicada a maioria ou vi vida ou engendrada pel a maioria", a 

exemplo do "Grameen-Bank", o Banco do Povo, que ja emprestou, em Bangladesh, 

bilhoes de d61ares. 

TIRIBA (2001, p. 132) pondera, comentando RAZETO, que "embora o termo 

'popular' possa ser posto em questao, 'o que ocorre e que na America Latina nao 

temos tanto problema para emprega-lo, pois bern sabemos o que e uma realidade 

popular e, tampouco, fechamos os olhos diante da divisao em classes sociais, das 

crises economicas, das injustigas que produzem as favelas etc."'. 0 importante, 

segundo TIRIBA (2001, p.134-135), "e esclarecer a que classes sociais nos 

referimos ao falar de economia popular'', diferenciando "quem sao seus atores e 

quem sao os agentes da economia popular, ou seja, quem sao aqueles que 

diretamente fazem esses empreendimentos economicos e aqueles que, de fora, os 

estimulam por meio de agoes criadas pelos governos, ONGs, igrejas etc.". 

E, quanto aos atores de economia popular, TIRIBA (2001, p. 134) explicita: 

Sao atores da economia popular nao somente as pessoas desprovidas da propriedade e 
que nada mais tern (que) seus pr6prios filhos, mas tambem o conjunto de camponeses, 
operarios urbanos e rurais e demais trabalhadores que nao desfrutam, com dignidade, de 
seus direitos a educavao, saude, habitavao, enfim, dos direitos minimos de cidadania. 
Nesse sentido, estao incluidos os trabalhadores assalariados ou por conta propria, 
pertencentes a chamada classe media da sociedade, segmento que, frente a crise 
economica, esta cada dia mais empobrecido. Em contraposiyao aos setores 
economicamente dominantes, compreendemos como setores populares as classes sociais 
que, devido a sua situayao na hierarquia da produvao, ficaram excluidos do acesso as 
riquezas socialmente produzidas. Assim podemos afirmar que tambem sao atores da 
economia popular aqueles que integram os setores populares 'marginais', pertencentes as 
classes com baixo nivel de renda, que atualmente buscam formas altemativas de trabalho 
(licitas ou ilicitas). [ ... ] 0 que permite identificar a natureza dos empreendimentos desse 
setor da economia sao, exatamente, seus atores, os quais sao oriundos das classes 
populares, ou seja, das classes-que-vivem-do-trabalho. 0 fato de serem legalizados ou nao 
e urn dado secundario. Tambem e secundario se, nas estatfsticas, oficialmente esses 
empreendimentos sao classificados nos setores "formal" ou "informal" da economia. 
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3.1.2.3 Conceito de informalidade 

E comum identificar a economia popular com economia informal, 

principalmente no Brasil (IBGE, 2005; POCHMANN, 2005; ALVES, 2005; dentre 

outros). 

TIRIBA (2001, p. 1 05) constata que, embora os diversos tipos de unidades 

economicas, organizadas pelos setores populares, apresentem caracterfsticas do 

assim chamado setor informal, tais como: 

pequena escala de produc;ao; tecnologia artesanal ou semi-industrial; maqumas e 
equipamentos de segunda mao; mercado consumidor predominantemente local; 
dependencia de empresas maiores para a compra de matenas-primas e para a venda de 
seus produtos; unidade produtiva localizada na residencia de urn dos integrantes e, em 
geral, em areas de baixa renda; clandestinidade dada a inadequac;ao de uma legislac;ao 
propria para o setor; relac;oes de trabalho nao institucionalizadas; predominio de atividades 
comerciais e de servic;os; produc;ao e comercializac;ao sazonais etc. [ ... ], 

seria urn equivoco classificar o conjunto dos empreendimentos de economia popular 

como pertencentes a economia "informal", "subterranea" e, tampouco, "invisfvel". 

Assim, conclui TIRIBA (2001, p. 106-107), nao obstante os diversos tipos de 

unidades economicas organizadas pelos setores populares se apresentarem com 

caracteristicas especfficas do chamado setor informal, "os conceitos de economia 

formal e informal ja nao sao capazes de explicar 0 novo e complexo tecido social em 

que os setores populares desenvolvem suas atividades produtivas" (Ibidem, p.1 09). 

De modo geral, a "economia popular e entendida como urn setor que corresponde a 

atividade economica desenvolvida pelos setores populares para tentar satisfazer as 

suas necessidades basicas. Seu objetivo nao e a acumula9ao de capital e, sim, a 

reprodu9ao da propria vida" (Ibidem, p.1 09). 

TIRIBA (2001, p. 105-106) considera que o termo "informal" se refere a algo 

que falta (alta tecnologia e rela96es de trabalho institucionalizadas, por exemplo), 

porem as realidades sociais nao podem ser descritas por criterios negativos, mas 

sim, pela sua complexidade e, assim, seria urn reducionismo entender a economia 

popular como pertencente ao mundo da economia informal. E verdade que maioria 

dos empreendimentos populares, para nao sucumbir e para obter custos menores 

para seus produtos, encontra-se na ilegalidade. "No entanto os criterios da 

'legalidade' ou 'nao-legalidade' de urn empreendimento nao podem ser utilizados 
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como parametro para enquadrar as iniciativas populares na economia formal ou 

informal" (TIRIBA, 2001, p. 1 07). Ademais, na relayao com o Estado, inumeras 

empresas, oficialmente formalizadas, estao ilegais quanta ao cumprimento dos 

direitos dos trabalhadores, ao pagamento dos impastos etc. 

Sintetizando, TIRIBA & ICAZA (2003, p. 1 05) assim concluem: 

0 substrato da informalidade se refere ao modo de funcionamento da unidade econOmica e 
nao ao seu status legal ou as relagoes que mantem com as autoridades publicas [ ... ], de 
modo que os criterios de 'legalidade' ou 'ilegalidade' nao servem como parametros para 
enquadrar os empreendimentos dos setores populares na economia formal ou informal, os 
quais em ultima instancia indicam apenas o maior ou menor controle do Estado sobre as 
atividades econOmicas. 

3.1.2.4 Conceito de solidariedade 

Segundo ARROYO (2003, p. 54), 

a ideia de solidariedade remete a uma agao humana que corresponde a nogao elevada de 
que o melhor para mim tambem e o melhor para o outro, que bens como qualidade de vida, 
que inclui seguranya, por exemplo, uma preocupayao muito vital, nao e possivel obter se 
nao for por uma conquista social. Entao 'solidariedade' se destaca por esse grau avangado 
de compreensao, de que a solugao dos meus problemas individuais passa pela solugao dos 
problemas coletivos. 

Portanto, segundo ARROYO (2003, p. 55), solidariedade nao e caridade ou 

altrufsmo, mas sim, "compreensao da interdepend€mcia humana, tanto entre os 

indivfduos como entre as coletividades, entre as sociedades, entre as nac;oes". E 
clara que, nesse sentido, a solidariedade corresponds a urn conceito biol6gico, 

"onde o mutualismo surge como subproduto: mesmo quando as pessoas ajudam, o 

fazem motivadas par auto-interesse" (DEMO, 2002, p. 41 ). Ou seja: grande parte 

das manifestac;oes solidarias e ligada ao auto-interesse, mantendo-se o mutualismo 

como subproduto, nao como fim em si (Ibidem, p. 258). 

Mas solidariedade apresenta-se tambem, segundo DEMO (2002, p. 144), 

como utopia: 

Trata-se, entao, de conceito propriamente negativo que diz, sobretudo, o que as sociedades 
concretes nao sao, nem poderiam ser, porquanto utopia realizada deixa de ser. As 
sociedades hist6ricas conseguem ser relativamente solidarias dentro das vicissitudes 
hist6ricas de cada qual, o que significa, concretamente: dentro das condigoes dadas e 
construidas de administragao das desigualdades. 
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Na perspectiva da utopia, a solidariedade se apresenta tambem como 

poder, como dominac;ao, como forma de controls da sociedade, na medida em que 

incentiva a uniao, a colaborac;ao, a partilha, a compreensao e o perdao do outro, 

enfim, ser "bonzinho" urn com o outro. Mais do que isso, muitas politicas sociais e 

organizac;oes sociais, sob o pretexto de solidariedade, exercem, na verdade, poder 

de cima para baixo, urn controls social, impedindo a emancipagao. Daf, DEMO 

alerta que "as sociedades solidarias nao sao aquelas que, de repente, resolveram 

ser 'boazinhas', mas aquelas que distinguem solidariedade como direito de 

emancipayao dos outros e solidariedade como efeito de poder'', ou seja, a 

construc;ao do poder de baixo para cima (2002, p. 259). 

Assim, segundo DEMO (2002, p. 260), 

A proposta solidaria, desde que desenhada dialeticamente, detem dupla marca de ser, num 
plano, uma das utopias mais soberbas dos humanos e, noutro, campo profundamente 
minado. Sobretudo a solidariedade de cima para baixo decanta a utopia para vender ilusoes 
e nisso a transforms em utopismo. A solidariedade de baixo percebe melhor o campo 
minado, porque "quando a esmola e demais, o pobre desconfia". 

E DEMO (2002, p.261) complementa: "Solidariedade nao e entrega, perda 

de identidade, conformismo, mas negociayao interminavel de coisas negociaveis e 

nao-negociaveis". 

3.1.2.5 Conceito de autogestao 

Outra categoria importante e frequentemente utilizada para qualificar a 

economia popular, especialmente em associac;ao com a categoria solidariedade e 

autogestao. 

Nao obstante a diversidade de concepgoes e aplicac;oes, tal como a 

referents a tecnicas de administrac;ao e processes produtivos que, utilizando 

determinados tipos de tecnologias, tern por objetivo promover a ampliac;ao ou a 

integrac;ao fabril (ALBUQUERQUE 2003, p. 21 ), o conceito de autogestao aqui 

buscado restringe-se a economia popular, principalmente na sua versao de 

economia solidaria, a qual e usual associar a qualificac;ao de autogestionaria 

(SINGER, 2000, p. 149). 

Assim, segundo ALBUQUERQUE (2003, p. 20), 
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Por autogestao, em sentido lato, entende-se o conjunto de praticas soc1a1s que se 
caracteriza pela natureza democratica das tomadas de decisao, que propicia a autonomia 
de urn 'coletivo'. E urn exercicio de poder compartilhado que qualifica as rela9()es sociais de 
cooperayao entre pessoas e/ou grupos, independente do tipo das estruturas 
organizacionais ou das atividades, por expressarem intencionalmente relayoes sociais mais 
horizontais. 

0 conceito de autogestao, segundo ALBUQUERQUE (Ibidem, p. 20) e 
multidimensional: social, economico, politico e tecnico, que ele assim caracteriza: 

A primeira dimensao diz respeito ao carater social, pois, enquanto construcao social, a 
autogestao deve ser percebida como resultado de urn processo capaz de engendrar ayoes 
e resultados aceitaveis para todos os individuos e grupos que dela dependem; a segunda 
remete ao econOmico, sao processos de relacoes sociais de produyao que se definem 
sabre praticas que privilegiam o fator trabalho em detrimento do capital; a terce ira e politica, 
se fundamenta a partir de sistemas de representayao cujos valores, principios e praticas 
favorecem e criam condicoes para que a tomada de decisoes seja o resultado de uma 
construcao coletiva que passe pelo poder compartilhado (de opinar e decidir), de forma a 
garantir o equilibria de foryas e o respeito aos diferentes atores e papeis sociais de cada urn 
dentro da organizayao; a quarta dimensao e tecnica, insinua a possibilidade de uma outra 
forma de organizayao e de divisao do trabalho. 

3.1.3 Conceito de Economia Popular 

A partir das cinco categorias acima descritas, e possfvel fazer diferentes 

combinac;oes, gerando diferentes arranjos conceituais relativos as alternativas 

economicas dos trabalhadores excluidos do trabalho assalariado. 

Assim, da agregac;ao das categorias economia e popularidade resulta a 

combina<;ao economia popular que TIRIBA & ICAZA assim conceituam: 

Entende-se por economia popular o conjunto de atividades econOmicas e praticas sociais 
desenvolvidas pelos setores populares no sentido de garantir, com a utilizayao de sua 
propria forGa de trabalho e dos recursos disponiveis, a satisfayao de necessidades Msicas, 
tanto materiais como imateriais (TIRIBA & ICAZA, 2003, p. 101). Seu objetivo nao e a 
acumulaGao do capital e, sim, a reproduyao da propria vida (TIRIBA, 2001, p.1 09). 

Oaf, TIRIBA & ICAZA (2003, p. 1 03), considerando o conceito de economia 

popular como "sendo uma forma de produzir e distribuir bens e servic;os que tern 

como horizonte a satisfac;ao de valores de usa, a valorizac;ao do trabalho e a 

valorizac;ao do homem", recorrem a origem etimol6gica da palavra economia, que 

vern do grego oikos (casa) e nemo (eu distribuo, eu administro), de modo que 

oikonomia diz respeito ao "cuidado da casa". Dessa forma, TIRIBA & ICAZA (2003, 
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p. 1 03) concluem que "economia popular e a forma pela qual, historicamente, OS 

homens e as mulheres, que nao vivem da exploraQao da for9a de trabalho alheio 

(grifo do autor), vern tentando garantir seu estar no mundo, tanto na unidade 

domestica como no espac;o mais amplo que envolve o bairro, a cidade, o pals e o 

universe[ ... ]". 

A partir dessa compreensao TIRIBA & ICAZA (2003, p. 104), com respaldo 

em RAZETO e CORAGGIO, assim caracterizam a economia popular. 

A economia popular apresenta caracterfsticas que se contrapoem a racionalidade 
capitalista. lsto porque os trabalhadores da economia popular nao trocam sua forca de 
trabalho por urn salario; seu trabalho nao consiste em trabalho pago + trabalho excedente 
nao pago. Tendo os trabalhadores a posse e/ou a propriedade individual ou associativa dos 
meios de producao, ao inves do emprego da forca de trabalho alheio, o principia e a 
utilizacao da propria forca de trabalho para garantir, nao apenas a subsistencia imediata, 
como tambem para produzir urn excedente que possa ser trocado, no mercado da pequena 
producao mercantil, por valores de uso. 
Nao se caracterizando pelo investimento de capital, mas pelo investimento em forca de 
trabalho, o trabalho se constitui no principal fator de producao, constituindo-se como a 
genese e, ao mesmo tempo, o resultado do conjunto dos demais fatores do processo de 
producao de bens e servicos (RAZETO). Mesmo que empregue alguma forca de trabalho 
assalariado, o objetivo e a reproducao ampliada da unidade domestica. (CORAGGIO). 

LIS BOA (Apud: TIRIBA & ICAZA, 2003, p. 1 06) assim conceitua a economia 
popular: 

Por economia popular entendem-se as atividades (formais ou informais) realizadas em geral 
no contexto domestico e comunitariamente inseridas (ou seja, nelas tern grande peso os 
lacos culturais e as rela9()es de parentesco, de vizinhanca e afetividade), nao motivadas 
pel a ideia de maximizacao do Iuera [ ... ], por meio das quais as pessoas satisfazem suas 
necessidades cotidianas de forma auto-sustentavel (sem depender de redes de filantropia). 

Portanto, em sfntese, parafraseando TIRIBA & ICAZA e agregando 

elementos de outros autores estudados, o conceito de economia popular pode ser 

assim formulado: A economia popular e o conjunto de atividades economicas e 

praticas sociais desenvolvidas pelos setores populares no sentido de garantir, com a 

utilizaQao de sua propria tor9a de trabalho e dos recursos disponfveis, a satisfaQao 

de necessidades basicas, tanto materiais como imateriais, constituindo a forma pela 

qual, historicamente, os homens e as mulheres, que nao vivem da explora98o da 

tor9a de trabalho alheio, vem tentando garantir seu estar no mundo, tanto na 

unidade domestica como no espaQo mais amplo que envolve o bairro, a cidade, o 

pais e o universo. 
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Neste conceito estao contidos, em sfntese, os seguintes elementos que o 

caracterizam: 

a) A economia popular e a economia aplicada a maioria ou vivida ou 

engendrada pela maioria (ARROYO, 2003, p. 54). 

b) 0 que identifica a natureza dos empreendimentos da economia popular 

sao os seus atores, os quais sao oriundos das classes populares, ou 

seja, das classes-que-vivem-do-trabalho (TIRIBA, 2001, p. 134). 

c) A economia popular apresenta caracterfsticas que se contrapoem a 
racionalidade capitalista, tendo em vista os trabalhadores da economia 

popular nao trocam sua forga de trabalho par urn salario, ou seja, seu 

trabalho nao consiste em trabalho pago + trabalho excedente nao pago 

(TIRIBA & ICAZA, 2003, P. 104). 

d) A economia popular nao se caracteriza palo investimento de capital, mas 

pelo investimento em forga de trabalho propria, sem a exploragao do 

trabalho alheio. Sua 16gica nao e a da acumulagao, nem do capital 

monetario, nem do capital politico, mas do capital humano: a reprodugao 

ampliada da vida de todos" (CORAGGIO, 2000, p.112). 

e) A economia popular se caracteriza pela autogestao, bern como pel a 

venda do produto do trabalho ou "venda direta da forga de trabalho ou 

'autoemprego"' (TIRIBA, 2001, p.127) e nao pel a venda da forga de 

trabalho ao capital. 

f) A economia popular constitui urn tipo de economia que nao se orienta, 

prioritariamente, pela 16gica do mercado, pautada na acumulagao e 

competigao, mas sim, pela reciprocidade e pela partilha de beneffcios e 

com vistas a sobrevivencia (LOPES PINTO; MOTTA, 2005, 1 ). 

g) A economia popular compreende formas de ocupagao economica de 

natureza nao-capitalista, ainda que em ambiente capitalista, que 

germinam, predominantemente, no caldo da informalidade, dando 

sustentayao a uma "economia dos setores populares" (KRA YCHETE, 

2000, p.15). 

h) A economia popular nao se confunde com economia informal, pais o 

termo "informal" se refere a alga que falta (par exemplo, alta tecnologia e 

relagoes de trabalho institucionalizadas), ou seja, refere-se a criterios de 
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legalidade ou nao-legalidade de urn empreendimento na sua relagao com 

o Estado, o que e insuficiente para caracterizar o conjunto complexo de 

as iniciativas economicas populares (TIRIBA (2001, p. 105-1 07). 

i) A economia popular compreende as atividades que, diferentemente da 

empresa capitalista, possuem uma racionalidade economica ancorada na 

gerac;ao de recursos (monetarios ou nao) destinados a prover e repor os 

meios de vida e na utilizac;ao de recursos humanos pr6prios, agregando, 

portanto, unidades de trabalho e nao de inversao de capital 

(KRAYCHETE, 2000, p. 15). 

j) A economia popular constitui uma forma de produzir e distribuir bens e 

servic;os que tern como horizonte a satisfac;ao de valores de uso, a 

valorizac;ao do trabalho e a valorizac;ao do homem e nao a acumulac;ao 

de capital a qualquer custo (TRIBA & ICAZA, 2003, p. 1 03), envolvendo a 

reproduc;ao da vida como urn todo, as relac;Oes sociais na comunidade 

em seu conjunto (TIRIBA & ICAZA, 2003, p. 101-102). 

3. 1 .4 Outras Combinac;oes Conceituais Qualificadoras da Economia Popular 

Da combinac;ao dos termos economia e popularidade resulta o conceito de 

economia popular, aqui considerado central em relac;ao ao objeto de estudo deste 

trabalho. 

No entanto, outras combinac;oes sao possiveis e amplamente utilizadas 

pelos diversos autores, conforme ja foi mencionado anteriormente, a partir da 

agregagao de outras categorias ao conceito de economia popular. 

A combinac;ao de economia popular com solidariedade gera a assim 

chamada economia popular e solidaria ou, simplesmente, economia solidaria ou 

economia de solidariedade. 0 termo solidariedade qualifica o conceito de economia 

popular, restringindo-o, tendo em vista que "nem toda a economia popular e 
solidaria" [ ... ] e "nem toda a economia de solidariedade e economia popular'' 

(TIRIBA, 2001, p. 117). 

Da mesma forma, a combinac;ao das categorias economia com 

informalidade da origem a assim chamada economia informal que, embora utilizada, 



41 

no Brasil, de forma abrangente, ela se refere, de forma restritiva, aos 

empreendimentos considerados ilegais perante o Estado. 

Da combinagao de economia com autogestao surge o carater 

autogestionario da economia popular. Este conceito, tambem restritivo, e, 

normalmente, associado a economia solidaria, onde os empreendimentos, 

denominados de autogestionarios, sao geridos pelos pr6prios trabalhadores 

associados. Considerando que autogestao caracteriza a nao-subordinagao na 

relagao de trabalho, ou seja, a nao-subordinagao ao capital, parece, em principia, 

que a categoria autogestao poderia ser estendida aos microempreendimentos 

individuais ou familiares, tendo em vista que, nesse tipo de empreendimentos, com 

raras excegoes, nao se configura a relagao direta entre capital e trabalho. 

E assim, outras tantas combinagoes sao possiveis, de conformidade com o 

enfoque dado a questao. 

3.2 ECONOMIA POPULAR: VISAO DOS PRINCIPAlS AUTORES BRASILEIROS E 

LATINO-AMERICANOS. 

Ap6s o esforgo de se construir urn conceito, ainda que apenas aproximado, 

de economia popular, a presente subsegao, tern objetivo caracterizar esse 

fen6meno no pensamento dos principais autores latino-americanos e brasileiros, no 

que tange a concepgao, enfoques diferenciados de abordagem, componentes, 

atores e agentes. Com isso, certamente oferecera elementos adicionais para uma 

melhor compreensao do conceito e do carater da economia popular. 

lnicialmente, sera exposto, em sintese, o pensamento dos principais autores 

latino-americanos e brasileiros que tratam do tema economia popular de forma rna is 

abrangente, vindo, em seguida, os autores com enfoques mais especfficos, 

respeitando-se, todavia, conforme ja foi dito, a nomenclatura utilizada pelos 

mesmos. 

3.2.1 Economia dos Setores Populares 

Reconhecendo a diversidade de denominagoes dadas ao fen6meno em 

analise, KRAYCHETE (2000, p. 15) convenciona 
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designar por economia dos setores populares, as atividades que, diferentemente da 
empresa capitalista, possuem uma racionalidade econOmica ancorada na gerac;ao de 
recursos {monetarios ou nao) destinados a prover e repor os meios de vida, e na utilizac;ao 
de recursos humanos pr6prios, agregando, portanto, unidades de trabalho e nao de 
inversao de capital. 

KRAYCHETE (2000, p.15-16) utiliza a expressao "setores", associada a 

"economia" e "populares", pretendendo, com esta designa9ao "expressar urn 

conjunto de atividades heterogeneas, sem idealizar, a priori, os diferentes valores e 

praticas que lhes sao concernentes", tendo em vista que estao af compreendidas, 

ah~m das atividades realizadas de forma individual ou familiar, as diferentes modalidades de 
trabalho associativo, formalizadas ou nao, a exemplo das cooperativas, empreendimentos 
autogestionarios, oficinas de produc;ao associada, centrais de comercializac;ao de 
agricultores familiares, associac;oes de artesaos, escolas e projetos de educac;ao e 
formac;ao de trabalhadores, organizac;oes de microcredito, fundos rotativos etc. 

Como urn dos organizadores do Seminario Economia dos Setores 

Populares: entre a realidade e a utopia, realizado na Universidade Cat61ica de 

Salvador - UCsal, BA, nos dias 8 e 9 de novembro de 1999, reunindo renomados 

pesquisadores e diversas pessoas que atuam em movimentos sociais, 

KRAYCHETE (2000, p. 15) justifica a realiza9ao do referido seminario com duas 

constata9oes e uma indaga9ao. A primeira constata9ao "refere-se as 

transforma9oes ocorridas na estrutura do mercado de trabalho nas duas ultimas 

decadas, com o aumento do desemprego, a diminui9ao do numero de trabalhadores 

assalariados e o crescimento do numero de trabalhadores par conta propria". A 

segunda, decorrente da anterior, "e o reconhecimento de que a reprodu9ao da vida 

de parcelas crescentes da popula98o passou a depender, em maior escala, de 

atividades assentadas no trabalho realizado de forma individual, familiar au 

associativa", atividades estas que, "em seu conjunto, sustentam uma economia dos 

setores populares, envolvendo, mesmo que de modo disperse e fragmentado, urn 

extenso fluxo de produtos, servi9os e modalidades diversas de trocas e mercados". 

A partir das constata9oes anteriores, KRAYCHETE indaga: 

Quais as expectativas que se vislumbram para essa economia dos setores populares face a 
16gica central do capitalismo hoje? Seria posslvel nao apenas potencializar essa economia 
dos setores populares, mas tambem expandir e desenvolver as relac;oes assentadas em 
valores eticos de solidariedade, cooperac;ao e justic;a? Ou estes setores estariam, 
inapelavelmente, condenados a viver nas franjas do sistema? 
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KRAYCHETE (2000, p. 18 ss.) analisa o processo de desassalariamento, 

demonstrando que, entre 1940 e 1980, o mercado de trabalho brasileiro se 

estruturou, ampliando os empregos assalariados, principalmente os com carteira 

assinada, de 42% da PEA, em 1940 para 62,8%, em 1980, e reduzindo os 

trabalhadores par conta propria e o desemprego. "Para cada 10 pastas de trabalho 

abertos, naquele perfodo, oito eram assalariados (sendo 7 com registro e 1 sem 

registro) e 2 nao assalariados". Essa tendencia foi interrompida a partir de 1980, de 

modo que o total dos assalariados que, em 1989, representava 64% da PEA, 

passou para 58%, em 1995. Nos anos de 1990, ampliam-se fortemente as 

ocupac_;:oes por conta propria, de forma que, "para cada 10 ocupac_;:oes geradas, 

apenas duas foram assalariadas, sendo quase cinco par conta propria e tres 

ocupac_;:oes sem remunerac_;:ao". Portanto, as pessoas que sempre viveram de 

trabalhos informais, soma-se urn novo contingents de trabalhadores expulsos do 

emprego regular, alem das pessoas que ingressam no mercado de trabalho a cada 

a no. 

KRAYCHETE (2000, p. 22) explicita a mudanc_;:a de visao que vern ocorrendo 

a respeito do assim chamado "setor informal", lembrando que, ate os anos de 1970, 

"o setor informal seria urn movimento reflexo do setor formal ou moderno: cresceria 

nos mementos de crise, amortecendo o desemprego gerado pelo setor formal" e 

"predominava a visao que explicava a pobreza urbana como alga residual ou 

transitorio a ser superado pelo desenvolvimento industrial". Ou seja: "o setor 

informal era entendido como urn subproduto de urn eventual perfodo de crise ou 

insuficiente desenvolvimento do setor moderno, e que seria superado pelo 

crescimento economico". Desse ponto de vista, KRA YCHETE (Ibid., p. 22) avalia 

que seria inocuo qualquer debate sabre a viabilidade do setor informal, dado que, 

conforms essa visao, o futuro era o capital e todos cresceriam juntos. Tambem nao 

havia, segundo KRAYCHETE (Ibid., p. 22), razoes para preocupac_;:ao com o dito 

"setor informal" par parte da esquerda, a qual apostava no socialismo como futuro, e 

para isso contava a luta sindical. 

Porem, KRAYCHETE (Ibid., p. 24) constata que "diante de oportunidades de 

emprego regular, cada vez mais restritas, a reproduc_;:i!io da vida de uma parcela 

crescents da populac_;:i!io passa a depender, em maior escala, de uma economia que 

se alimenta de inumeras atividades, realizadas de forma individual, familiar ou 
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associativa, envolvendo urn extenso flux a de produgao e troca de bens e servigos". 

Com isso, conclui KRAYCHETE (Ibid., p. 22), ganham especial importfmcia poHtica, 

principalmente a partir de 1990, as "iniciativas populares que se dedicam a 
produgao/comercializagao de bens e servigos". Da mesma forma, "recentes lin has 

de estudo e pesquisa focalizam algumas iniciativas dessa economia dos setores 

populares, nao como uma frente pre-poHtica, mas como uma agao de fronteira, 

geradora de embrioes de novas form as de produgao e sociabilidade". 

3.2.2 Reprodugao Ampliada da Vida 

Para TIRIBA & ICAZA (2003, p. 101), "a economia popular e urn 

conjunto de atividades econ6micas e praticas sociais desenvolvidas pelos setores 

populares com vistas a garantir, atraves da utilizagao da sua propria forga de 

trabalho e dos meios disponfveis, a satisfagao de necessidades basicas, tanto 

materiais, como imateriais". "Seu objetivo nao e a acumulagao do capital e, sim, a 

reprodugao da propria vida" (TIRIBA, 2001, p.1 09). 

A partir desse conceito, as autoras destacam, na economia popular, uma 

dimensao que transcende a obtengao dos recursos materiais e esta estreitamente 

vinculada a "reprodugao ampliada da vida", tendo em vista que, 

estabelecendo relac;oes sociais baseadas em valores de companheirismo, reciprocidade e 
cooperac;ao, os atores da economia popular desenvolvem estrategias de trabalho e 
sobrevivencia que buscam, nao s6 a obtenc;ao de recursos monetarios e excedentes que 
possam ser trocados no mercado, mas tambem a criayao de condic;oes que favorec;am 
alguns elementos que sao fundamentais no processo de formac;ao humana, como a 
socializac;ao do conhecimento e da cultura, saude, moradia etc. Assim, alem das iniciativas 
economicas, cujo objetivo imediato e a gerac;ao de renda, as atividades da economia 
popular se encontram nas ac;oes espontaneas de solidariedade entre familiares, amigos e 
vizinhos e tambem nas ayaes coletivas organizadas no ambito da comunidade, que tern 
como meta uma maiorqualidade de vida (TIRIBA & ICAZA, 2003, p. 101). 

As autoras exemplificam esta dimensao com os mutiroes para a construgao 

de casas populares, limpeza de valas, o revezamento para cuidar de criangas 

enquanto os pais trabalham, a ajuda dos amigos para o conserto do telhado do 

vizinho, a organizagao de creches comunitarias, clubes de troca, mercados 

solidarios etc. Trata-se da "reprodugao ampliada da vida", ou seja, a economia 

popular nao se restringe a produgao e distribuigao de mercadorias e servigos, mas e 

alga que envolve tambem reprodugao da vida como urn todo, envolve as relag6es 

sociais na comunidade em seu conjunto (TIRIBA & ICAZA, 2003, p. 101-102). 
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Segundo as autoras, 

a partir das duas ultimas decadas do seculo XX, o termo economia popular vern sendo 
utilizado - de uma maneira geral - para fazer referencia as atividades desenvolvidas por 
aqueles que foram excluidos ou nunca conseguiram ingressar no mundo do trabalho 
assalariado, como tambem por aqueles trabalhadores que, devido aos baixos salarios, 
buscam no trabalho por conta propria (individual ou associativo) a complementac;ao de sua 
renda (TIRIBA & ICAZA, 2003, p. 102). 

Frisam, ainda, as autoras que, embora antecedam o modo de produc;ao 

capitalista e estejam presentes em outras formac;oes sociais, aparecendo em 

diferentes tempos e espac;os historicos, tanto nas sociedades de cac;adores

coletores, como nas sociedades escravistas, socialistas etc., as atividades da 

economia popular tem-se tornado mais nftidas dentro do novo modele de 

acumulac;ao de capital, onde se observa o aumento do desemprego e da pobreza, 

obrigando crianc;as, jovens e adultos, nos grandes centres urbanos, a inventar 

qualquer atividade para sobreviver: fazer malabarismo nos sinais de transite, 

transformar-se em homens-estatua, catar latinhas, vender roupas Intimas, doces e 

salgados, produzidos na propria unidade domestica etc. Nao conseguindo trabalho 

no mercado formal de trabalho, os atores da economia popular organizam seus 

empreendimentos, de forma individual ou associada, contando com a propria forc;a 

de trabalho: cooperativas, grupos de produc;ao comunitaria e inumeras pequenas 

unidades economicas como barraquinhas de cachorro-quente, bares, biroscas e 

mercadinhos populares, organizados familiarmente ou em grupos de 2 ou 3 socios. 

(TIRIBA & ICAZA, 2003, p. 102-103). 

A economia popular, portanto, compreende urn conjunto de estrategias de 

trabalho e de sobrevivencia que atravessam diferentes formac;oes economicas. 

Compreende "urn conjunto de praticas que se desenvolveram entre os setores 

populares, manifestando-se e adquirindo diferentes configurac;oes e significados ao 

Iongo da historia da humanidade", constituindo "a forma pela qual, historicamente, 

os setores populares tentam assegurar - a seu modo - a reprodugao ampliada da 

vida" (TIRIBA & ICAZA, 2003). 

3.2.3 Subsistema de Economia Popular ou Economia do Trabalho. 

Para o argentino CORAGGIO (2000, p. 91 ss.), em sfntese, a economia 

popular e urn subsistema economico que vincula e potencializa, mediante 
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realizagoes paliticas e ecanomicas desenvalvidas sabre um substrata de relagoes 

de parentesca, vizinhanga, etnia e outras relayaes de afinidade, as unidades 

domesticas populares e suas organizayaes particulares e sociais relativamente 

autonomas, tendo como sentido e escopo a reproduyao ampliada da vida. 

CO RAGGIO {Apud: TIRIBA, 2001, p. 113) argumenta que nao e possfvel se 

ter uma visao da totalidade do sistema economico, se o mesmo for reduzido a 

apenas 2 subsistemas (formal e informal), mas e preciso incorporar a economia 

popular como mais um subsistema. Assim, considerando a complexidade do novo 

tecido social, a economia estaria dividida em tres subsistemas: economia 

empresarial-capitalista, economia publica ( empresarial-estatal e burocratico-estatal, 

nao orientada para o Iuera) e economia popular, conforme esquema abaixa: 

Subsistema 

Economia Empresarial 

Economia Publica 

Economia Popular 

L6gica/Sentido 

Acumulayao de capital 

Acumulac;aollegitimac;ao do 
poder 

Reproduyao ampliada da 
vida 

Agentes 

Empresas e suas redes e 
aparatos ad hoc 
Organizac;oes de estado, 
partidos polfticos, redes e 
aparatos ad hoc. 
Unidades domesticas, suas 
redes e aparatos ad hoc 

Comentando CORAGGIO, TIRIBA (2001, p. 113) compreende 

a economia popular como o conjunto de recursos, praticas e relac;oes economicas pr6prias 
dos agentes economicos populares [ ... ] Sao as organizac;oes economicas domesticas a 
unidade elementar de constituic;ao do terceiro p61o da economia [ ... ]. Diferente de outros 
setores, cujas 16gicas sao a da acumulac;ao e a da legitimac;ao do poder, o setor da 
economia popular inclui todas as unidades domesticas que "nao vivem da explorac;ao do 
trabalho alheio, nem podem viver da riqueza acumulada (incluidos os investimentos em 
fundos de pensoes etc.), mas que seus membros devem continuar trabalhando para realizar 
expectativas medias de qualidade de vida [ ... ] ainda que todos ou alguns de seus membros 
trabalhem em outros subsistemas" 

"Mesmo que empregue alguma forga de trabalho assalariado, o objetivo e a 

reproduyao ampliada da unidade damestica" (CORAGIO, apud: TIRIBA & ICAZA, 

2003, p. 1 04), que CORAGGIO {2000, p. 94-95) caracteriza como celula da 

economia popular, basicamente familiar, comunitaria, unipessoal, cooperativa: 

A unidade de analise economica que deve ser tomada, nao e a do individuo que trabalha 
por conta propria, nem tampouco, a da microempresa. Se a perspectiva dessa economia e 
a da reproduc;ao da vida, a unidade de analise mais conveniente vern a ser aquela que os 
antrop61ogos denominam unidade domestica. 
[ ... ] 
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A unidade domestica, como microunidade de organizac;:ao dos sistemas de reproduc;:ao, e a 
celula da economia popular, da mesma forma que as empresas, como microunidades de 
reproduc;:ao do capital, sao as celulas da economia capitalista. 
[ ... ] 
A unidade domestica [ ... ] pode ser form ada tanto por pessoas com vinculo de 
consangliinidade, como pode ser unipessoal ou multifamiliar, ou ate ser formada por 
amigos, por comunidades etnicas [ ... ], de vizinhos, por grupos que se unem livremente para 
cooperar, ou agregac;:oes solidarias de outro tipo qualquer, que compartilhem recursos e 
articulem estrategias, explfcitas ou implfcitas para reproduzirem a sua vida coletiva. Em 
todos os casas, seus membros juntam seus recursos, no todo ou em parte, a fim de 
satisfazer coletiva e solidariamente as necessidades de todo o conjunto - o que torna essas 
unidades urn lar, ou 'domicflio' no mesmo sentido que as pesquisas oficiais dao a esse 
termo. 

Oaf, segundo CORAGGIO (2000, p. 96-104), as unidades domesticas, 

atraves das capacidades de seus membros compoem um fundo de trabalho, 

agregando produtos e servigos que satisfac;am suas necessidades, atraves de: 

a) proprio trabalho assalariado (venda da forc;a de trabalho em troca de um 

salario); 

b) um trabalho que produza bens ou serviQos sob a forma de mercadorias 

que sao vendidas par determinado prec;o, ficando clara que nao se trata 

da venda da forc;a de trabalho, mas da venda de produtos ou servic;os 

para um ou mais clientes, situac;ao na qual a unidade domestica pode 

tamar a forma ad hoc de um microempreendimento, individual ou 

coletivo; 

c) o trabalho para o autoconsumo, direcionado para a produ<;ao de bens ou 

servic;os que sao consumidos na propria unidade domestica, bens ou 

servigos que nao vao para o mercado, mas que sao produzidos como 

valores de usa para os produtores e nao passam pela forma de dinheiro, 

a exemplo de limpeza, trabalho de cozinha, tamar conta de crianc;as, 

trabalho na horta, conserto ou confecc;ao de roupas, trabalho de 

construc;ao de moveis, construc;ao da propria casa. Todos esses 

trabalhos nao passam pelo mercado, nem tomam forma de dinheiro, mas 

contribuem diretamente para a reproduc;ao da unidade domestica. 

d) o traba/ho solidario para produzir bens ou serviQOS de consumo coletivo , 

o que ocorre quando distintas unidades domesticas de um bairro ou 

regiao formam grupos com o fim de resolver necessidades comuns: obra 

de infra-estrutura, trazer agua para a comunidade, resolver problemas de 

seguranc;a, construir instalac;oes para a pratica d esportes etc. 
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e) o trabalho de se dedicar ao investimento nas pr6prias capacidades dos 

trabalhadores, membros das unidades domesticas, potencializando suas 

habilidades e aptidoes, investimento no estudo, capacita9ao, forma9ao 

para o desenvolvimento das capacidades individuais ou coletivas. 

f) as transferencias monetarias ou nao monetarias entre outras unidades 

domesticas, a exemplo de urn irmao que ajuda a irma cuidar dos pais, a 

pensao paga aos filhos da mulher separada, as transferencias via 

programas sociais, em dinheiro, pre90s subsidiados para educa9ao, 

saude, cestas de comida, materiais para constru9ao etc. 

g) a reprodu9ao ampliada da vida com qualidade crescenta atraves do uso, 

pelas unidades domesticas, de parte de suas capacidades e energias 

para realizar atividades que, de per si, nao produzem valores de uso: 

praticas de esportes, participa9ao em festas etc. 

Mas, de quais unidades domesticas esta se tratando? Segundo CORAGGIO 

(2000, p. 1 05), nao sao todas, pois se 0 fossem, estar-se-ia falando de toda a 

sociedade. No entanto, nao se incluem ai as unidades rentistas, as que vivem de 

renda, ou que, para a sua reprodu9ao, nao dependem da realiza9ao continua do seu 

trabalho nem das pensoes derivadas do trabalho ja realizado. Tambem nao se 

incluem apenas unidades domesticas pobres, mas sao incluidos profissionais, 

professores, comerciantes, artesaos, artistas. 

E CORAGGIO prossegue, focando a economia dos setores populares na 

perspectiva macro, afirmando que, quando se passa da unidade domestica para o 

conjunto de todo o setor da economia popular, fala-se, entao, 

do conjunto de unidades domesticas de trabalhadores e, portanto, do conjunto dos recursos 
que administram; das capacidades que possuem; da estrutura de suas atividades; da 
estrutura e qualidade de sua forca de trabalho no mercado; de sua estrutura de 
arrecadayao - salarios, entradas liquidas, por producao e/ou venda de bens e servicos, 
pequenas transferencias monetarias entre unidades domesticas -; da estrutura e das 
condicoes de intercambio com a economia empresarial capitalista; da estrutura e do 
resultado liquido das transferencias do setor com a economia estatal (os impastos que paga 
e as transferencias e subsldios que recebe); da estrutura de distribuicao das unidades da 
economia popular de acordo com as diversas formas e camadas de receitas (2000, p. 1 07). 

lncluem-se ai, tambem: 

regras de distribuicao dos resultados entre os membros - ao nlvel de micro e macro - seus 
valores, conhecimentos, seu sentido comum, os projetos que servem para orientar suas 
atividades; seus agrupamentos, suas agregacoes, suas organizacoes suas redes, suas 
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relac;oes e a natureza dessas relac;Oes (Inclusive o fato de que pode haver relac;oes 
conflituosas e exploradoras no interior da economia popular). (2000, p. 1 08). 

A tudo isto, CO RAGGIO (2000, p. 1 09) denomina de economia popular, a 

qual, inorganica, anomica, empobrecida, atravessada par contradi9oes internas, 

confronta-se com outros dais subsistemas: a economia empresarial capitalista que, 

embora tendo fortes contradi9oes internas, e organica e conta com forte 

estrutura9ao e institucionaliza9ao nas suas fra9oes mais centralizadas, e a 

economia publica, altamente institucionalizada, ainda que tambem com fortes 

contradi9oes internas. 

CORAGGIO (2000, p. 1 09-11 0) ve diferen9Bs essenciais entre essas 

economias, quanta a organiza98o, nlvel de recursos par elas controlados, poder que 

exercem etc. e diz que e "preciso que esse conjunto magmatico que conforma a 

economia dos setores populares se transforme e se desenvolva ate se conformar 

num sistema de economia do trabalho, que seja capaz de confrontar, em termos 

outros, a economia do capital e a economia publica" 

Assim, CORAGGIO (2000, p. 111-116) propoe o subsistema de economia 

do trabalho, nao "como urn novo sistema totalizador que substitua o capitalista [ ... ] 

mas urn sistema misto, composto par tres subsistemas, urn dos quais e o conjunto 

integrado das multiuplas atividades economicas de produ980 e reprodu98o 

comandadas pelos trabalhadores!" (2000, p.112). Este sera chamado de "economia 

do trabalho porque esta centralizado no trabalho como seu principal recurso, ainda 

que nao seja o unico. Urn subsistema cuja 16gica nao e a da acumula9ao nem do 

capital monetario nem do capital politico, mas do capital humano: a reprodu9ao 

ampliada da vida de todos" (2000, p.112). 

Partindo da convic9ao de que "o capitalismo nao tern capacidade para 

reintegrar a sociedade, amplia-se a viabilidade de se realizarem possibilidades 

alternativas" (2000, p.114) e CORAGGIO aposta na constru9ao de urn novo sistema, 

o subsistema da economia do trabalho, nos pr6ximos 20 anos (2000, p.113), 

vaticinando: 

Esta possivel economia alternativa, economia do trabalho, seria urn sistema que se 
desenvolveria a partir da economia dos setores populares, fortalecendo suas vinculac;oes e 
capacidades, potencializando seus recursos, sua produtividade, sua qualidade, assumindo 
novas tarefas, incorporando e autogerindo os recursos das politicas sociais de modo a 
fortalecer os lac;os sociais entre seus membros, seus segmentos, suas microrregioes; uma 
economia que estruturalmente distribua com mais igualdade, que supere essas tendencias 
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a exploracao ou a violencia, que seja urn setor da sociedade mais harmonica e integrado, 
com outros valores de solidariedade, com maiores recursos voltados para a cooperacao 
(2000, p.116). 

Para tanto, preve CORAGGIO (Ibid., p.116-131), sao necessarias muitas 

lutas: politica, cultural, locale global, escala e sinergia, transformagao estrutural. 

3.2.4 Projeto de Desenvolvimento Nacional Alternative ao Capitalismo. 

Com enfoque predominante na economia solidaria e na mesma perspectiva 

protagonista de CO RAGGIO, Orlando NUNEZ (Apud: TIRIBA, 2001, p. 11 0), a partir 

da experiencia nicaraguense, tendo par referencia as movimentos de resistencia as 

polfticas neoliberais de desapropriagao das terras agrfcolas coletivizadas durante a 

revolugao sandinista, acredita que 

a economia popular esta composta pelos operarios e assalariados do campo e da cidade, 
os pobres e desempregados, os produtores-trabalhadores diretos, individuais e agrupados 
em redes, sindicalizados ou cooperativados, associados ou autogestionados, que, apesar 
de subordinados e dirigidos pela economia capitalista, nao estao dispersos, tendo como 
identidade pertencer a urn projeto de desenvolvimento nacional, alternativo ao capitalismo. 

Sob esta perspectiva, NUNEZ denomina de "economia popular, associativa 

e autogestionaria" as atividades economicas que se inserem no ambito da produyao 

mercantil e cujos trabalhadores orientam-se par uma estrategia associativa e 

autogestionaria para enfrentar a 16gica excludente do capitalismo e, ao mesmo 

tempo, construir as bases de um projeto de emancipagao dos setores populares 

(NUNEZ, apud: TIRIBA & ICAZA, 2003, p. 1 07). 

Respaldando-se no acumulo de experiencias autogestionarias e no grande 

potencial de associatividade empresarial, NUNEZ (Apud: TIRIBA, 2001, p. 111) 

acredita que "e precisamente nas formas de produyao de intercambio mercantil 

simples onde se pode expressar a possibilidade de que as setores da economia 

popular possam fazer incursoes na economia como estrategia de mercado". Desta 

forma, a economia popular corresponds a uma luta defensiva e ao mesmo tempo 

ofensiva: e concebida como frente de resistencia a 16gica do capital, mas tambem 

como frente de luta para a instauragao de uma nova ordem mundial: 

Ainda que uma grande quantidade de unidades econom1cas populares seja muito 
democratica, estara condenada a se subordinar ao sistema capitalista se nao consegue 
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ascender a uma economia de escala. Efetivamente, a Cmica maneira em que a economia 
popular pode empreender uma estrategia de mercado e tentar competir com o capitalismo e 
sua economia de escala, sem que os produtores-trabalhadores populares se convertam em 
capitalistas, e precisamente atraves da associatividade (NUNEZ, apud: TIRIBA, 2001, p. 
112) 

3.2.5 Economia de Solidariedade 

Uma outra concepc;ao de economia popular esta representada por RAZETO 

(1993) que tern se dedicado aoestudo dos aspectos "macro" da problematica, mas 

tambem aos aspectos "micro" das unidades economicas e de suas redes 

associativas (TIRIBA, 2001, p. 115), com foco predominante na dimensao da 

solidariedade. 

Para RAZETO, a economia popular constitui urn fenomeno generalizado por 

toda a America Latina, no contexte das transformac;oes estruturais do mercado e 

das estruturas economicas e sociais recentes. A economia popular apresenta-se 

como urn fenomeno muito complexo e heterogeneo, constituindo-se como "resultado 

de diferentes atividades e experiencias que os setores populares desenvolvem com 

o objetivo de tentar assegurar a satisfac;ao de suas necessidades economicas" e, 

nesse sentido, ela esta composta, basicamente, por cinco tipos de atividades e 

empreendimentos (que serao detalhados nos it ens a baixo): soluc;oes assistenciais, 

atividades ilegais, iniciativas individuais informais, microempresas e pequenos 

escrit6rios e neg6cios e organizac;oes economicas populares (Apud: TIRIBA, 2001, 

p. 115-116). 

Para RAZETO, segundo TIRIBA & ICAZA, "a economia popular esta 

presente nas unidades economicas dirigidas, individualmente, familiarmente ou em 

grupos, sem que os seus atores contem com nenhum, ou quase nenhum, capital: 

'sua unica riqueza e a forc;a de trabalho e - sobretudo - a ansia de viver'" (2003, p. 

1 06), ou seja, as diferentes modalidades de iniciativas produzidas pelos setores 

populares nao se caracterizam pelo investimento de capitais, mas pelo investimento 

de trabalho (TIRIBA, 2001, p. 117). 

Embora submersa e, em ultima analise, submetida aos imperatives da "lei 

do mais forte", 

a economia popular apresenta caracterfsticas que se contrapoem a racionalidade 
econOmica capitalista. lsto porque os trabalhadores da economia popular nao trocam sua 
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forc;:a de trabalho por urn salario; seu trabalho nao consiste em trabalho pago + trabalho 
excedente nao pago. Tendo os trabalhadores a posse e/ou a propriedade individual ou 
associativa dos meios de produc;:8o, ao inves do emprego da forva de trabalho alheio, o 
principia e a utilizavao da propria forva de trabalho para garantir nao apenas a subsistencia 
imediata, como tambem produzir urn excedente que possa ser trocado, no mercado da 
pequena produc;:8o mercantil, por outros valores de uso. Nao se caracterizando pelo 
investimento de capital, mas pelo investimento em forc;:a de trabalho, o trabalho se constitui 
no principal fator de produc;:ao, constituindo-se como a genese e, ao mesmo tempo, 
resultado do conjunto dos demais fatores do processo de produc;:ao de bens e servic;:os" 
(RAZETO, Apud: TIRIBA & ICAZA, 2003, p. 1 04). 

RAZETO (1993) afirma, ainda, que existe uma "economia de solidariedade", 

que define como: 

A economia solidaria e concebida como uma formulac;:8o te6rica de nivel cientifico, 
elaborada a partir e para dar conta de conjuntos significativos de experiencias econOmicas 
- no campo da produvao, comercio, financiamento, de servic;:os etc. - que compartilham 
alguns tra9os constitutivos e essenciais de solidariedade, mutualismo, cooperac;:ao e 
autogestao comunitaria, que definem uma racionalidade especial, diferente de outras 
racionalidades econOmicas. 

RAZETO observa que a economia solidaria, diferentemente da economia 

tradicional, utiliza-se do fator "C", relative a cooperagao, a comunidade, a 
colaboragao, a coordenagao, a coletividade e que, enquanto na economia 

dominante capitalista, a distribuigao de recursos, bens e servigos e feita mediante 

relagoes de compra e venda, tributagao e dotagoes orgamentarias, a economia 

solidaria possui, alem destes, outros tipos de fluxos e relagoes economicas: 

doagoes, reciprocidade, comensalidade e cooperagao. No entanto, nem toda a 

economia popular e solidaria, devido ao fato de nela nem sempre estar o fat or "C", 

sfmbolo de valores que caracterizam uma agao conjunta e solidaria. Do mesmo 

modo, nem toda a economia de solidariedade e economia popular, ja que e possfvel 

encontrar elementos de solidariedade em outros organismos e outras atividades 

economicas realizadas par setores sociais nao-populares (TIRIBA,2001, p. 117). 

3.2.6 Economia Solidaria e Autogestionaria 

Na perspectiva da solidariedade, alem de RAZETO, destacam-se, dentre as 

autores brasileiros: Paul SINGER, Euclides MANCE, Armando de Melo LISBOA, 

Antonio David CATTANI, Marcos ARRUDA, entre outros. Esses autores apresentam 

pequenas variagaes conceituais e de nomenclatura em torno da economia 
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caracterizada pela solidariedade e autogestao, em fungao do que, no presente item, 

adota-se, Paul SINGER como principal interlocutor. 

Para SINGER (2003, p. 116), a economia solidaria constitui um conceito 

com variadas acepgoes que giram em torno da ideia da solidariedade, em contraste 

com o individualismo competitive que caracteriza o comportamento economico 

padrao nas sociedades capitalistas. 

Para SINGER (2003, p. 116), economia solidaria "se refere a organizagoes 

de produtores, consumidores, poupadores etc., que se distinguem par duas 

especificidades: (a) estimulam a solidariedade entre os membros mediante a pratica 

da autogestao e (b) praticam a solidariedade para com a populagao trabalhadora em 

geral, com enfase na ajuda aos mais necessitados". 

E caracterizada pela autogestao, que significa que "a mais completa 

igualdade de direitos de todos os membros deve reinar nas organizagoes da 

economia solidaria, devendo a propriedade do capital estar repartida entre todos os 

s6cios par igual, que em consequencia terao os mesmos direitos de participar nas 

decisoes e na escolha dos responsaveis pelos diversos setores administrativos da 

mesma" (SINGER, 2003, p. 116). 

A economia solidaria se apresenta sob diversas modalidades: organizag5es 

produtivas, cooperatives, clubes de troca, cooperatives habitacionais de consume, 

de poupanga, sendo a cooperative a forma mais classica dessa especie de 

empreendimento (SINGER, 2003, p. 116). 

Historiando a economia solidaria, SINGER (2003, p.116-117) diz que ela 

ressurge, no final do seculo XX, como 

resposta ao estrangulamento financeiro do desenvolvimento, a desregulacao da economia e 
a libera~tao dos movimentos do capital que acarretam, nos diversos parses, desemprego em 
massa, fechamento de firmas e marginalizacao cada vez maior dos desempregados 
crOnicos e dos que sabem que nao tern possibilidade de voltar a encontrar emprego, por 
causa da idade, falta de qualifica~tao ou de experiencia profissional, discrimina~tao de ra9a 
ou genero etc. 

Nestes contextos, para SINGER (2003, p. 117), a economia solidaria 

assume, muitas vezes, um papel importante de combate ao desemprego e de 

insergao social. 

SINGER (2003, p. 117) relata que a economia solidaria, tal como e 

conhecida atualmente, tem como antecedents principal o cooperativismo operario, 

surgido das lutas de resistencia contra a revolugao Industrial, ao logo dos seculos 
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XIX e XX, concebido por Robert Owen, com quem algumas dezenas de operarios 

constitufram, em 1844, uma cooperativa denominada Pioneiros Equitativos de 

Rochdale, na lnglaterra. 

SINGER relata tambem que "no ultimo quartel do seculo XIX as condigoes 

de vida do proletariado eram tao ruins e desesperadoras que suas unicas opgoes 

eram rebelar-se (inclusive porque nao tinham direito de votar e ser votados) ou se 

submeter''. Oaf, atraves de lutas memoraveis, "a situagao dos trabalhadores, a partir 

de 1870, comegou a mudar: aumentam os salarios reais, o direito a organizagao 

sindical e reconhecido e as primeiras bases do Estado de bem-estar sao aprovadas, 

conquista-s o sufragio universal". Oaf, no comego do seculo XX, o proletariado foi 

inclufdo polftica e socialmente na sociedade capitalista, embora o seu bem-estar 

continuasse ameagado pelo desemprego (2003, p. 121 ). Estas grandes 

transformagoes reconciliaram o proletariado com a sua situagao de assalariado, 

passando o emprego assalariado, de opr6brio, a uma condigao social invejavel, 

condigao de cidadania e objeto de desejo da grande massa dos exclufdos, dos 

condenados, por falta de quem queira emprega-los, a ter de se sustentar por conta 

propria (2003, p. 122). 

Para SINGER (2003, p. 122), reconciliados com o assalariamento, os 

trabalhadores em sua grande maioria perderam entusiasmo e o interesse pela 

autogestao, reconciliagao facilitada pelo pleno emprego durante os 30 anos 

dourados, ap6s a II Guerra, ate o advento de uma nova ofensiva do capital na 

produgao, no ultimo quartel do seculo XX, que SINGER (Ibid., p. 122) assim 

descreve: 

A situa9ao mudou outra vez na metade dos anos 1980, quando Tatcher e Reagan 
inauguraram a retomada da maioria das concessoes feitas ao proletariado nas decadas 
anteriores. 0 mercado financeiro tomou-se hegemonico e comec;:ou a impor sucessivos 
apertos fiscais e monetanos, o que reduziu a metade o ritmo de crescimento das economias 
centrais; o livre comercio e a movimentac;:ao irrestrita de capitais permitiram as 
multinacionais transferir gradualmente mais e mais linhas de produyao para paises de 
baixos salarios e sem estado de bem-estar digno desse nome; e finalmente reforrnas fiscais 
diminuiram a carga tributaria dos ricos e o montante de gastos sociais, ocasionando uma 
redistribuic;:ao ao reves da renda. 
Aos poucos ficou claro que o desemprego avultado era estrutural, que a pressao para 
'flexibilizar' direitos trabalhistas teria como arrna a ameaya de mais e mais empresas 
fecharem as portas no pais, para reabri-las onde a liberdade de demitir e a ausencia de 
salario-minimo reduzem os custos da forya de trabalho a uma frac;:ao insignificante dos que 
vigem nos paises industrializados. E ficou claro, tambem, que as classes dominantes se 
haviam convertido de vez ao neoliberalismo, arrastando consigo os meios e comunicayao e 
a opiniao publica, inclusive de parte dos dirigentes dos partidos tradicionais da classe 
trabalhadora. 
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Muda-se, entao, a gestao empresarial na perspectiva da produc;ao enxuta, 

favorecendo uma elite de trabalhadores, centrais as atividades das empresas, 

expulsando, porem, os outros trabalhadores do emprego assalariado, sendo estes 

novas exclufdos convidados a procurar sobrevivencia na pequena produ9fio de 

mercadorias, enfrentando novas frustrac;oes, pois os mercados em que os assim 

chamados auto-empregados sao obrigados a competir ja estao supersaturados, por 

motivos 6bvios (SINGER, 2003, p. 123). 

Em vez de setores populares (KRAYCHETE, 2000, p. 15 ss.), SINGER 

prefere falar em "classes trabalhadoras [ ... ]que sao as classes que sobrevivem na 

economia capitalista exclusivamente do seu proprio trabalho, ou seja, nao tern 

capital" (2000, p. 144), frisando: 

'classes trabalhadoras', no plural, porque h8 uma classe assalariada que vende sua forQa 
de trabalho seja a empresas capitalistas, seja ao setor publico, seja a unidades domesticas 
[ ... ], mas ha tambem, uma outra classe trabalhadora, que tern meios de produ9ao pr6prios, 
mas que nao explora o trabalho de outros, porque nao tern assalariados. E essa a classe 
que esta presente no que chamamos classicamente de 'produQao simples de mercadorias' 
(2000, p. 144-145). 

Segundo SINGER (2000, p.145), a "produ9flo simples de mercadorias e 

efetivamente urn modo de produc;ao inserido na economia capitalista [ ... ] e toda uma 

economia. Mas os trabalhadores assalariados sao uma outra classe trabalhadora: 

uma classe que vende forc;a de trabalho, nao tern capital, nao e uma economia, e 

urn a parte integrante da economia capitalista". 

SINGER avalia que se a preocupac;ao e pensar uma economia altemativa 

ao capitalismo, essa economia nao pode ser recortada pelas unidades domesticas, 

propostas por CORAGGIO, mas que "a economia nao capitalista se caracteriza 

basicamente por princfpios socialistas ou cooperativistas [ ... ] ou seja, sao empresas 

igualitarias, em que a posse da empresa e de todos os que trabalham nela, por 

igual" (2000, p. 147). SINGER considera isto fundamental, nao s6 pela participac;ao 

igualitaria na partilha do excedente, mas sobretudo a importancia polftica, ou seja, 

que se trata de empresa democratica, onde todos os que nela trabalham tern o 

mesmo poder de decisao, pelo menos em princfpio (2000, p. 148). 

Assim, para SINGER, o que "CORAGGIO chamou de 'economia do trabalho' 

ou 'economia popular' e necessariamente uma economia autogestionaria" (2000, p. 
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149). Segundo SINGER, a "palavra 'autogestionaria' significa exatamente isso: 

igualdade e democracia; igualdade economica relativa e democracia de decisao 

absoluta". (2000, p. 149) 

SINGER explica que fala de "democracia economica relativa" porque as 

cooperativas que estao sendo formadas pelas entidades de apoio (universidades, 

ANTEAG, Secretarias do Trabalho etc .. ) estao "mergulhadas na sociedade 

capitalista, nos valores competitivos, individualistas etc. da sociedade capitalista" 

(2000, p. 150) e a tal democracia economica nem sempre se faz presente nas 

cooperativas que nem sempre pagam por igual, mas paga menos desigualmente do 

que nas empresas capitalistas.(2000, p. 150). 0 termo "cooperativa" esta, na 

pratica, muito deturpado e controverso, ha muitas cooperativas falsas, que nao 

servem como modele padrao para proposta de uma "economia alternativa ao 

capitalismo". Dai, SINGER prefere chamar de "empresas autogestionarias". 

Outra coisa que SINGER faz questao de frisar em relayao ao termo 

"popular'', questionando inclusive a nomenclatura de economia popular ou dos 

setores populares, e a ideia associada de que seja uma "coisa de pobre" (2000, p. 

152). 

Para SINGER (2000, p. 154), todas essas novas tentativas podem ser 

revolucionarias, transformadoras e realmente se consolidarem numa economia 

alternativa ao capital. Toda a atual mobilizac;ao em torno da economia solidaria 

pode, no entanto, nao passar de uma bolha de sabao. Tudo pode acabar amanha. 

Mas SINGER nao acredita nesse carater passageiro do movimento, justamente pelo 

que disseram FIORI e Chico de OLIVEIRA, em seus pronunciamentos no Seminario, 

em Salvador, quando afirmaram que esta e uma crise sistemica do capitalismo (nao 

para os capitalistas ), o que abre perspectivas para a construc;ao de urn modele 

alternative de produc;ao e reproduc;ao da vida para a classe trabalhadora. 

3.2. 7 Economia do Microempreendimento Informal no Brasil 

Marcia POCHMANN (2005), com respaldo na pesquisa realizada pelo 

IBGE/SEBRAE (2005), para os anos 1997-2003, sabre Economia Informal Urbana 

2003 (IBGE, 2005), propoe para discussao a Economia do Microempreendimento 

Informal no Brasil. 
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Considera como "informal o conjunto de unidades economicas que 

produzem algum tipo de servic;o ou de bern que se direciona a gera<;ao de trabalho e 

renda, tradicionalmente caracterizado pela pequena escala de produc;ao, pouca 

organiza<;ao administrativa e sem nftida separac;ao dos recursos do neg6cio em 

relac;ao as financ;as domesticas" (2005, p. 1 ). 

Segundo POCHMANN (Ibid., p. 2), o Brasil, "ap6s ter percorrido os anos 

dourados do crescimento economico, com cinco decadas de continua elevac;ao 

sustentada da renda nacional", com renda per capita crescendo, em media, 5,6% ao 

ana, no perfodo de 1950 a 1980, registra, no perfodo de 1980 a 2004, uma renda 

media de apenas 0,4%. 

Diante desse quadro de "crise no padrao de acumulac;ao de capital 

produtivo", POCHMANN (Ibid., p. 2-3), constata o "avanc;o do ciclo de 

financeirizac;ao da riqueza, que se fortalece na transfer€mcia continua do fluxo de 

renda gerada pela produ<;ao e trabalho para os ganhos financeiros apropriados par 

uma parcel a Infima da sociedade", gerando "o descompasso entre acumulagao de 

capital produtivo e a acumulac;ao de direitos sabre a nova riqueza improdutiva 

(acumulagao financeira)", o que "revela o carater rentista da atual fase economica 

que obstaculiza o desenvolvimento nacional". Com isso, ocorre a "reprodu<;ao de 

uma modalidade perversa de apartagao social entre os novas proprietaries da 

acumula<;ao financeira e os velhos e novfssimos remediados, pela desfavoravel 

situa<;ao economica nacional", na qual "o avango da riqueza financeirizada vern 

acompanhado do aumento do achatamento da renda do trabalho e da ampliagao da 

quantidade de desempregados". Como exemplo desse fato, POCHMANN (Ibid., p. 

3) menciona que o salario mfnimo nacional perdeu 50,9% do seu poder de compra, 

entre 1980 e 2003, enquanto o fndice nacional de desemprego aberto foi 

multiplicado par 3,5 vezes, reduzindo-se, nesse perfodo, a participa<;ao do 

rendimento do trabalho de 50% para 36% da renda nacional. No mesmo perfodo, 

denuncia POCHMANN (Ibid., p. 4), "o peso relative do pagamento de juros 

aumentou em 4 pontos percentuais em rela<;ao a rend a nacional", de modo que, em 

2004, em valores acumulados, "a renda do trabalho perdeu o equivalente a 1,152 

trilhoes de reais, ao passo que os proprietaries dos tftulos da dfvida publica 

apropriaram-se do total de 841 bilhoes de reais na forma de recebimento e juros". E, 

para dar sustentagao ao ciclo da financeirizagao de riqueza, POCHMANN (Ibid., p. 
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4) esclarece que coube ao Estado ajustar recorrentemente as finan9as publicas, 

implementando transforma96es estruturais no pafs, privatizando grande parte do 

setor produtivo estatal, elevando a carga tributaria, endividando crescentemente o 

setor publico. 

E POCHMANN assim conclui e resume a questao do ressurgimento 

intensive da "economia informal" no Brasil: 

Diante do baixo crescimento economico nacional, combinado, como por consequencia, do 
desemprego e do rebaixamento do rendimento do trabalho, restaram as possibilidades 
velhas e novas de atividades informais de produt;ao e reprodut;ao de alternativas de 
gerat;ao de trabalho e rend a. Nesse sentido, nota-se que dos 2, 7 mil hoes de proprietarios 
de microempreendimentos com ate cinco anos de atividades no Brasil (27% do total), havia 
43% que tinham sido dispensados do emprego anterior ou impossibilitado de viver devido 
ao baixo rendimento auferido (Ibid., p. 5). 
[ ... ] 
Em resumo, as unidades de microempreendimento informal no Brasil compreendem urn 
amplo e complexo universo de atividades extremamente heterogeneas. A composit;ao do 
microempreendimento informal termina variando desde porta de absor~;ao de 
desempregados sem altemativas no mercado de trabalho, passando pelo exerclcio de 
atividades artesanais, ate a constituiyao de iniciativas pre-capitalistas com potencial de 
expansao (Ibid., p. 7). 
[ ... ] 
As indica~;oes referentes ao comportamento da economia informal estao em consonancia 
com o fraco desempenho da economia nacional. Entre 1997 e 2003, por exemplo, houve 
queda de quase 20% na renda media dos ocupados. 

3.3 ECONOMIA POPULAR: MODALIDADES. 

E polemica entre as autores a questao referente a quais as atividades 

economicas que pertencem a economia popular. Questiona-se, par exemplo, se o 

pequeno trafico de drogas ou mesmo a mendicancia pertenceriam a economia 

popular. 

Dentre as varias classifica96es das atividades que integram a economia 

popular destacam-se as descritas par RAZETO, que, entendendo a economia 

popular como muito complexa e heterogenea, a classifica em 5 tipos de atividades e 

empreendimentos, e POCHMANN, que distingue, no modo de organiza9ao e 

funcionamento da informalidade no Brasil, tres tipos de operacionalidade dos 

microempreendimentos. 

3.3.1 Classifica9ao de RAZETO 
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RAZETO (1993, p. 34-37) entende a economia popular como muito 

complexa e heterogenea, constituindo-se como resultado de diferentes atividades e 

experiencias que os setores populares desenvolvem com o objetivo de tentar 

assegurar a satisfa9ao de suas necessidades economicas, classificando-a em 5 

tipos de atividades e empreendimentos, conforme relata TIRIBA (2001, p. 116): 

a) Soluc;oes assistenciais, como mendicancia nas ruas, subsldios oficiais para indigentes, 
sistemas organizados de beneficencia publica ou privada, orientados a setores de 
extrema pobreza etc.; 

b) Atividades ilegais ou envolvendo pequenos delitos, como a prostituiyao, pequenos 
roubos, pequenos pontos de venda de drogas ou outras atividades consideradas illcitas 
ou a margem das normas sociais e culturais; 

c) lniciativas individuais informais, como comercio ambulante, servic;os domesticos de 
pintura e limpeza, mensageiros com locomoc;ao propria, guardadores de carros, 
coletores e vendedores de ferro-velho etc., muitas vezes vinculadas ao comercio 
formal; 

d) Microempresas e pequenos escrit6rios de neg6cios de carater familiar, individual ou de 
dois ou tres s6cios, como pequenos comercios de bairro, oficinas de costura, bares etc., 
geralmente dirigidos pelos pr6prios proprietarios, com a colabora<;ao da familia; 

e) Organizac;oes economicas populares, como organizac;oes de pequenos grupos para 
buscar, associativa e solidariamente, a forma de encarar seus problemas economicos, 
sociais e culturais mais imediatos (geralmente surgidos de par6quias, comunidades, 
sindicatos, partidos politicos e outras organizac;oes populares). 

Dentre as diferentes atividades que compoem o mundo da economia 

popular, RAZETO (1990, p. 11-14) destaca as organiza¢es economicas populares 

(OEPs) que, como iniciativas organizadas e solidarias, transitando entre a economia 

popular e economia de solidariedade, apresentam como caracterfsticas e aspectos 

comuns as seguintes, tambem relatadas por TIRIBA (2001, p. 117): 

a) Sao iniciativas que desenvolvem os setores populares tanto no campo como nas 
cidades, alcanyando uma maior extensao nos cinturoes de pobreza dos grandes 
centros urbanos; 

b) Nao sao iniciativas meramente individuais, mas associativas, nas quais se organizam 
as pessoas e/ou famflias em pequenos grupos ou comunidades; nao se apresentam 
como multidoes anonimas, mas sao facilmente identificaveis; 

c) Sao iniciativas organizadas em que seus integrantes propoem, de forma expllcita ou 
informalmente, urn programa de atividades com objetivos precisos, dando Iugar a uma 
estrutura e procedimentos para a tomada de decisoes; 

d) Sao iniciativas para enfrentar urn conjunto de carencias e de necessidades concretas 
como gerac;ao de trabalho e salarios, alimentac;ao, moradia, saude etc.; alem das 
fisiol6gicas, busca-se satisfazer as necessidades individuais de convivencia, de 
desenvolvimento da cultura, de educac;ao, de autonomia e integrac;ao crltica na 
sociedade; 

e) Sao iniciativas que buscam enfrentar os problemas por meio de uma ac;ao direta, 
mediante o esforyo coletivo e a utilizac;ao de recursos pr6prios; 

f) Sao organizac;oes que implicam relac;oes e valores solidarios, nao como algo acess6rio 
ou secundario, mas como algo inerente ao modo com que se busca enfrentar os 
problemas e satisfazer as necessidades; 
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g) Sao organizagoes que, embora tenham de experimentar variadas formas de 
dependemcia com respeito aos sujeitos externos, pretendem que a dinamica interna das 
relagoes entre seus integrantes se de de maneira participativa, democratica, 
autogestionaria e autOnoma; 

h) Sao iniciativas que nao se limitam a uma s6 atividade, mas que tendem a ser integrais, 
combinando atividades economicas, sociais, educativas e culturais; 

i) Sao iniciativas que pretendem ser diferentes e altemativas com respeito ao sistema 
vigente, propondo-se ser, ainda que em pequena escala, uma mudanga social, na 
perspectiva de uma sociedade melhor e mais justa; 

j) Sao iniciativas que, surgindo dos setores populares para fazer frente a suas 
necessidades, geralmente sao apoiadas por por instituigoes religiosas ou organizagoes 
nao governamentais, atraves de atividades de capacitagao, assessoria e doagao de 
recursos materiais, tendo como objetivo o desenvolvimento social, cultural, politico, 
economico e humano integral dos setores populares. 

3.3.2. Classificagao de POCHMANN. 

POCHMANN (2005, p. 20 ss.), respaldado em estudo realizado pelo 

CESIT-SEBRAE, 20052
, tece consideragoes sabre o modo de organizagao e 

funcionamento da informalidade no Brasil, distinguindo tres tipos de 

operacionalidade dos microempreendimentos no Brasil. 

"Em primeiro Iugar, destaca-se urn grupo de atividades voltadas 

fundamentalmente para a sobrevivencia, em virtude da ausencia de condigoes 

apropriadas de vida no mercado de trabalho tradicional" (Ibid., p. 20). Sao "agoes 

humanas que se direcionam praticamente para o autoconsumo e ao trabalho nao 

remunerado, dependentes e subordinados - de alguma forma - a dinamica 

capitalista", sendo constitufdas por atividades mercantis simples, sem 

assalariamento regular como empresas familiares, trabalhadores por conta propria e 

aut6nomos para publico (vendedores ambulantes, biscateiros, cuidadores de carros, 

engraxates, entre outros), pequenos prestadores de servigos, trabalho domestico, 

em domicflio e por empreitada). 

"Em segundo Iugar, constata-se a existencia de urn amplo segmento de 

informalidade que opera as margens da economia do mercado. Na maier parte das 

vezes, refere-se a atividades que operam sem organizagao compativel com a 

tradicional 16gica capitalista, de acumulagao de Iuera e estrategia de competigao de 

mercado", se bern que sejam "atividades subordinadas ao movimento geral do 

capital, seja na manutengao, seja na produyao, seja na reproduyao das unidades de 

2 CESIT-SEBRAE(2005). Reforma Trabalhista e politicas publicas para micro e pequenas 
empresas. Textos de Discussao 1 a 22. Brasilia. 
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prestac;ao de servic;os e distribuic;8o". Estao neste grupo proprietaries tanto no 

estagio pre-capitalista como nas condic;oes pr6ximas dado artesao (Ibid., p. 21). 

"Em terceiro Iugar, podem-se identificar tambem alguns sinais da presenc;a 

de situac;oes de ilegalidade e de economia submersa no interior da dinamica 

capitalista". lncluem-se, neste caso, "os microempreendimentos que procuram 

desenvolver atividades com certa 16gica de mercado, voltadas ao racional 

afastamento da regulac;ao publica, especialmente para fugir da tributac;ao e da 

burocratizac;ao" (Ibid., p. 21 ). Este e, principalmente, o espac;o dos trabalhadores 

atingidos pelas recentes transformac;oes nas grandes empresas (terceirizac;ao, 

reduc;ao de hierarquias funcionais, novas tecnologias e formas de gestao da 

produc;ao e de organizac;ao do trabalho), impondo novos relacionamentos diretos 

entre unidades capitalistas e formas de ocupac;ao nao-capitalista (trabalho irregular, 

parcial, em domicllio, etc.). A produc;ao em rede e a subcontratac;ao de forc;a de 

trabalho indireta constituem espac;o para o segmento organizado (autonomos e 

consultores para grandes empresas, free lancers, falsas formas cooperativadas de 

trabalho, entre outros) e nao-organizado do trabalho (biscateiro, trabalho em 

domicflio, familiar, ajudante sem remunerac;ao, entre outros) (Ibid., p. 22). 

Nesse contexto de menor cobertura da formalizac;ao, diz POCHMANN 

(Ibid., p. 22), e da adoc;ao de polfticas neoliberais, "e que ganhou maior enfoque 

sobre a natureza da reestruturac;ao capitalista a concepc;ao opressora por parte do 

Estado" e o peso da regulac;ao publica, sua burocracia e custos tributaries e 

trabalhistas que oneram a produc;ao terminaram por desestimular a formalizac;ao 

dos empreendimentos. 

3.3.3 Proposta de Classificac;ao da Economia Popular. 

Tendo por base as classificac;oes feitas por RAZETO (Vide: item 3.3.1 ), por 

POCHMANN (Vide: item 3.3.2), os criterios da pesquisa realizada pelo IBGE

SEBRAE (2005), denominada Economia Informal Urbana - 2003, alem 

KRAYCHETE (2000, p.26) e TIRIBA (2003, p.38 ss.), propoe-se, neste trabalho, a 

seguinte classificac;ao das atividades e empreendimentos da economia popular 

a) Empreendimentos de economia solidaria, entendida "como o conjunto de 

atividades economicas - de produc;ao, distribuic;ao, consumo, poupanc;a 

e credito - organizadas e realizadas solidariamente por trabalhadores e 
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trabalhadoras sob a forma coletiva e autogestionaria [ ... ], com quatro 

importantes caracterfsticas: cooperagao, autogestao, viabilidade 

economica e solidariedade" (BRASIL. Ministerio do Trabalho e Emprego. 

Secretaria Nacional de Economia Solidaria, 2006, p. 11 ). 

b) Microempresas e pequenos escrit6rios de neg6cios de carater familiar, 

individual ou de dois ou tres s6cios, como pequenos comercios de bairro, 

oficinas de costura, bares etc., geralmente dirigidos pelos proprios 

proprietaries, com a colaborac;ao da familia (RAZETO, apud: TIRIBA, 

2001, p. 117). Ou, conforme IBGEISEBRAE (2005, p. 12), a assim 

chamada economia informal urbana, formada por "pequenas unidades 

produtivas nao-agrfcolas", compreendendo "trabalhadores por conta 

propria e pequenos empregadores com ate 5 empregados". 

c) Atividades nao-agricolas desenvolvidas por moradores de domicifios em 

areas rurais, a exemplo da pequena industria alimentar, artesanato, 

confecc;oes e servic;os (KRA YCHETE, 2000, p.26), exclufdas da 

mencionada pesquisa do IBGE/SEBRAE (2005), sob a alegagao da 

elevagao dos custos operacionais. 

d) Unidades engajadas apenas na produgao de bens e servigos para o 

autoconsumo (IBGE/SEBRAE, 2005, p.16), a exemplo da agricultura de 

subsistencia, tambem nao considerado na referida pesquisa do 

IBGE/SEBRAE. 

e) A assim chamada "populagao de rua" (IBGE/SEBRAE, 2005, p.16; 

TIRIBA, 2003, p.38 ss. ), de numero e importancia crescentes nas regioes 

metropolitanas, tambem exclufda da pesquisa do IBGE/SEBRAE, por 

nao ter residencia fixa e que RAZETO (apud: TIRIBA, 2001, p. 117), 

subdivide em dois segmentos: (1) iniciativas individuais informais, como 

comercio ambulante, servic;os domesticos de pintura e limpeza, 

mensageiros com locomogao propria, guardadores de carros, coletores e 

vendedores de ferro-velho etc., muitas vezes vinculadas ao comercio 

formal e (2) atividades ilegais ou envolvendo pequenos delitos, como a 

prostituic;ao, pequenos roubos, pequenos pontos de venda de drogas ou 

outras atividades consideradas ilfcitas ou a margem das normas sociais 

e culturais. 
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f) Trabalhadores sem remunera98o, que trabalham junto com familiares, 

parentes, sem receber remunera9ao pecuniaria. 

g) Desocupados (desempregados) que, nao s6 fazem parte dos "exclufdos 

do trabalho assalariado", mas estao exclufdos tambem de qualquer tipo 

de trabalho, estando em busca de trabalho. 

h) Soluqoes assistenciais, como mendicancia nas ruas, subsfdios oficiais 

para indigentes, sistemas organizados de beneficencia publica ou 

privada, orientados a setores de extrema pobreza etc. 

3.4 ECONOMIA POPULAR: DIMENSAO 

A presente subse9ao tern como objetivo apresentar, parcialmente, a 

dimensao da economia popular no Brasil, como forma de avaliar a sua importancia 

crescenta, a partir das grandes transforma96es estruturais na economia e seus 

impactos no mundo do trabalho brasileiro. Para tanto, a tftulo de exemplo, 

respeitados os limites deste trabalho e da indisponibilidade de dados suficientes 

sabre todas as modalidades (Vide subse9ao 3.3.3), descrevem-se, a seguir, duas 

dessas modalidades sob as quais se apresenta a economia popular no Brasil: os 

empreendimentos economicos solidarios e os microempreendimentos urbanos, com 

base em duas pesquisas recentemente realizadas, no Brasil, respectivamente pelo 

Ministerio do Trabalho e Emprego - Secretaria Nacional de Economia Solidaria -

SENAES, publicada no Atlas da Economia Solidaria no Brasil 2005 e a outra, pelo 

IBGE/SEBRAE, referente ao perfodo 1997 a 2003, denominada Economia Informal 

Urbana. 

3.4.1 Empreendimentos Economicos Solidarios 

Entende-se par empreendimentos economicos solidarios "o conjunto de 

atividades economicas - de produ98o, distribui98o, consumo, poupan99 e credito -

organizadas e realizadas solidariamente par trabalhadores e trabalhadoras sob a 

forma coletiva e autogestionaria [ ... ], com quatro importantes caracteristicas: 

coopera98o, autogestao, viabilidade economica e solidariedade" (BRASIL. Ministerio 

do Trabalho e Emprego. Secretaria Nacional de Economia Solidaria, 2006, p. 11 ). 
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Sua dimensao ja e significativa, no Brasil, nao obstante seu surgimento 

recente, na decada de 1990 (ld. Ibid., p. 24), e seu reconhecimento como poHtica 

publica, a partir de 2003, com a instituigao da Secretaria Nacional de Economia 

Solidaria - SENAES, no ambito do Ministerio do Trabalho e Emprego. 

Em recente pesquisa, promovida pela SENAES (ld. Ibid., p. 15), foram 

identificados, no Brasil, 14.954 empreendimentos economicos solidarios, em 2.274 

municfpios, congregando 1.251.882 associados, sendo 801.219 (64%) de homens e 

450.663 (36%) mulheres, o que resulta numa media de 84 participantes por 

empreendimento economico solidario, agregando-se a esse conjunto mais 25 mil 

trabalhadoras e trabalhadores que, embora nao-s6cios, possuem vfnculo com o 

empreendimento (ld. Ibid., p. 28). Sua concentragao e maior no Nordeste (44%), 

seguida da regiao Sui (17%), Sudeste (14%), Norte (13%) e Centro-Oeste (12%). 

No Parana, segundo essa mesma pesquisa, existiam, em 2005, 527 

empreendimentos caracterizados como economia solidaria, envolvendo 32.800 

trabalhadores, dos quais 19.281 homens e 13.610 mulheres (ld. Ibid., p. 15), 

Quanto a forma de organizagao (ld. Ibid., p. 19), OS empreendimentos 

economicos solidarios, no Brasil, estao distribufdos em: associagoes (54%), grupos 

informais (33%), organizagoes cooperativas (11 %) e outras formas de organizagao 

(2%). Nas regioes Norte, Nordeste e Centro-Oeste, predomina o perfil nacional, 

enquanto, nas regioes Sui e Sudeste, ocorre uma menor participagao das 

associa¢es e maior participagao dos grupos informais. 

Quanto a trajet6ria da economia solidaria (ld. Ibid., p. 24), a grande maioria 

dos empreendimentos economicos solidarios teve seu infcio na decada de 1990, 

com gradativa expansao na decada atual, percebendo-se uma tendemcia de 

crescimento dos grupos informais, redugao das associagoes e estabilizagao das 

cooperativas. 

Tres sao os principais motivos para criagao dos empreendimentos 

economicos solidarios (ld. Ibid., p. 26): alternativa ao desemprego (45%), 

principalmente nas regioes Sudeste (58%) e Nordeste (47%); complemento da 

renda dos s6cios (44%), principalmente nas regioes Centro-Oeste (53%), Norte 

(46%) e Sui (45%) e obtengao de maiores ganhos (41%), principalmente na regiao 

Sui (48%). 
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Quanta ao genera (ld. Ibid., p. 30), a participa<;ao relativa dos homens e 

superior (64%) a das mulheres (36%), sendo a participayao relativa dos homens 

superior a media nacional na regiao Sui (71 %) e, das mulheres, no Centro-Oeste 

(41 %). A participa<;ao relativa das mulheres predomina nos empreendimentos de 

menor tamanho, com menos de 10 s6cios (63%), enquanto a predominancia dos 

homens ocorre nos empreendimentos com mais de 20 s6cios (60% nos 

empreendimentos de 21 a 50 s6cios e 66% nos com mais de 50 s6cios ). A pesquisa 

revela que cerca de 2.300 (16%) empreendimentos sao constituldos exclusivamente 

por mulheres, cerca de 1.500 (11%) exclusivamente por homens e os demais (71%) 

por homens e mulheres. 

No que tange a area de atua<;ao (ld. Ibid., p. 34), 50% dos empreendimentos 

econ6micos solidarios atua exclusivamente na area rural, 33% na area urbana e 

17% nas areas rural e urbana. Na regiao Sudeste, a maioria (60%) dos 

empreendimentos atua na area urbana, enquanto a atua<;ao exclusiva na area rural 

e superior a media nacional nas regioes Norte (57%) e Nordeste (63%). 

Das atividades desenvolvidas pelos empreendimentos econ6micos 

solidarios (ld. Ibid., p. 35) resulta extensa variedade e expressiva quantidade de 

produtos e servi<;os, predominando os produtos relativos as atividades agropecuaria, 

extrativista e pesca (42%), alimentos e bebidas (18,3%) e diversos produtos 

artesanais (13,9%). 

No que tange a comercializa<;ao (ld. Ibid., p. 41), os produtos e servi<;os 

destinam-se predominantemente aos espa<;os locais, sendo 56% ao comercio local 

comunitario, 50% em mercados/comercios municipais, 7% dos produtos tern destino 

territorial e 2% sao transacionados com outros pafses. 

Quanta aos resultados financeiros (ld. Ibid., p. 41), a maioria (38%) dos 

empreendimentos econ6micos solidarios consegue obter sabras em suas atividades 

economicas, enquanto 16% dos empreendimentos sao deficitarios e 33%, embora 

nao obtendo sabras, conseguiu pagar as despesas realizadas. 

Quanta a remunera<;ao (ld. Ibid., p. 43), 8.870 (59,3%) dos 14.954 

empreendimentos informaram a remunera<;ao dos s6cios, 50% dos quais apresenta 

remunerayao com valor de ate meio salario mlnimo e 26,1% com meio a urn salario 

mlnimo, valor que precisa ser compreendido a luz das motiva<;oes que originaram os 



66 

empreendimentos economicos solidarios, principalmente o da possibilidade de 

complementayao da renda dos associados. 

Tratando-se de empreendimentos economicos solidarios, a gestao coletiva e 

urn indicador importante para avaliar a participayao dos s6cios e a periodicidade das 

assembleias ou reunioes revela essa preocupac;ao. A maioria (49,2%) dos 

empreendimentos afirma ter realizado assembleias ou reunioes mensa is, 10,5% 

semanais ou quinzenais e 11,2% bimestrais ou trimestrais. Os empreendimentos 

informaram que a participayao dos s6cios tern ocorrido principalmente nas decisoes 

cotidianas (66% ), na escolha da direyao (62% ), prestayao de contas (62%) e acesso 

aos registros e informac;oes (60% ). 

Quanto as dificuldades enfrentadas (ld. Ibid., p. 46) pelos empreendimentos 

economicos solidarios, 61% afirmaram ter dificuldades na comercializac;ao, 49% 

para o acesso ao credito e 27% nao tiveram acesso ao acompanhamento, apoio ou 

assistencia tecnica, situando-se a regiao Norte acima da media nacional em todos 

os itens (68%, 54% e 34%, respectivamente), enquanto na regiao Nordeste a maior 

dificuldade eo acesso ao credito (58%) e, na Centro-Oeste, o acesso ao apoio ou 

assistencia tecnica (35%). 

No que tange a intercooperayao (ld. Ibid., p. 49), 37% dos empreendimentos 

economicos solidarios afirmaram que efetuam no minimo urn dos seguintes atos: 

aquisiyao de insumos dos pr6prios associados ou de outros empreendimentos 

solidarios e comercializayao/troca de seus produtos ou servic;os com outros 

empreendimentos solidarios, com destaque para a regiao Centro-Oeste (41%). 

A preocupac;ao como compromisso e a participac;ao social (ld. Ibid., p. 50) 

tambem esta presente nos empreendimentos economicos solidarios, sendo que 

67,4% afirmaram terse preocupado com a qualidade de vida dos consumidores de 

seus produtos e servic;os, 58,2% tern compromisso social ou comunitario, 59,4% 

participam de movimentos sociais e populares e 42,2% de redes ou f6runs de 

economia solidaria. 

Na preocupayao com a qualidade de vida e o meio ambiente (ld. Ibid., p. 

54), 4.280 (28,6%) dos empreendimentos economicos solidarios afirmam oferecer 

produtos organicos ou livres de agrot6xicos, enquanto 4.754 (31,8%) afirmam 

realizar reaproveitamento de residuos. 
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Foram tambem identificadas na pesquisa 1.120 entidades de apoio (ld. Ibid., 

p. 55 ss.), com maior concentragao no Nordeste (51%). Predominam as 

organizagoes nao-governamentais com natureza jurfdica de associagao (46%), 

fundagoes (13%) e organizagoes da sociedade civil de interesse publico (12%). 

Destaca-se o vfnculo dessas entidades com instituigoes religiosas (24,0%) e como 

movimento sindical (11 ,7%). Exercem predominantemente atividades de formagao 

(39,5%) e de articulagao/mobilizagao (34,7%). 

3.4.2 Microempreendimentos Urbanos. 

E verdade que a economia popular nao se confunde com a economia 

informal, porem, no caso brasileiro, os dados disponfveis se referem ao publico dos 

microempreendimentos urbanos, denominados de economia informal urbana 

(IBGE/SEBRAE, 2005), permitindo "tragar urn perfil - parcial e aproximado - dos 

empreendimentos econ6micos populares" (KRA YCHETE, 2000, p. 26), 

caracterizados como "pequenas unidades produtivas nao-agrfcolas", 

compreendendo "trabalhadores por conta propria e pequenos empregadores com 

ate 5 empregados" IBGE/SEBRAE (2005, p. 12). lncluem-se tambem, aqui, "as 

microempresas e pequenos escritorios de negocios de carater familiar, individual ou 

de dois ou tres socios, como pequenos comercios de bairro, oficinas de costura, 

bares etc., geralmente dirigidos pelos proprios proprietaries, com a colaboragao da 

famflia", classificadas por RAZETO (Apud: TIRIBA, 2001, p. 117). 

Para a quantificagao deste segmento, utilizar-se-a o trabalho de 

POCHMANN (2005), baseado na pesquisa do IBGE/SEBRAE (2005), perfodo 1997-

2003, denominado de Economia do Microempreendimento Informal. 

Segundo POCHMANN, a economia informal no Brasil, no anode 2003, e 

constitufda por 10,3 milhoes de pequenos empreendimentos ou empresas do setor 

informal (IBGE, 2005), sendo 9,1 mil hoes de ocupados por conta propria e 1 ,2 

milhao de empregadores, sendo que esse conjunto de empreendimentos absorve 

13,9 milhoes de ocupados, dos quais 9,5 milhoes de conta propria, 1,4 milhoes de 

empregadores, 2,2 milhoes de empregados (36,4% com carteira assinada e 64,3% 

sem carteira assinada) e 707 mil trabalhadores nao remunerados (2005, p. 8). 
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Os ocupados na economia informal representam, em 2003, 27, 1% do total 

do emprego no Brasil, dos quais 41% no setor da construgao civil e menos de 20%, 

no setor industrial (2005, p.9). 

Na composigao ocupacional dos microempreendimentos da economia 

informal, ha forte predominancia do trabalhador por conta propria, com 7 em cada 

10 ocupados (2005, p. 9). 

Considerando o peso da economia informal no con junto do pais, 71% dos 

trabalhadores por conta propria pertencem a economia informal (2005, p.1 0). 

Os ocupados da economia informal movimentam uma quantidade de 

recursos monetarios equivalente a 15,3% da massa de rendimento nacional do ano 

de 2003, conjunto de rendimentos esse repartido de forma muito desigual (2005, p. 

10). 

A receita mensal de 45% dos microempreendimentos, em 2003, e de ate 

2,3 salarios minimos, faixa de receita que, em 1997, corresponde a 38% dos 

empreendimentos, enquanto os empreendimentos com mais de 7,7 salaries 

mfnimos mensais sao 29% em 1997 e de 15% em 2003 (2005,p.11). 

0 rendimento media dos ocupados na economia informal equivale a 55% 

do rendimento media do total dos ocupados do pais, sendo que os ocupados do 

sexo masculino recebem apenas 51% do rendimento media do total dos ocupados 

masculinos do pais, enquanto as mulheres ocupadas na economia informal recebem 

65% do total da ocupagao feminina (2005, p. 11 ). 

Os microempreendimentos informais caracterizam-se, de modo geral, em 

2003, pela concentragao dos ocupados na faixa etaria de 35 a 59 anos de idade, 

pela maior presenga de ocupados masculinos e com jornada de trabalho superior a 

40 horas semanais e pela concentragao dos microempreendimentos com pequeno 

tempo de operagao, tendo em vista que 75% deles tern ate tres anos de existencia 

do negocio (2005, p. 11 ). 

Quanta ao perfil de escolaridade do conjunto dos ocupados na economia 

informal, evidencia-se uma forte concentragao no nivel basico de ensino, pois, de 

cada 2 ocupados, um nao tern o ensino media e apenas 26% dos ocupados tern 

escolaridade acima do ensino media. Os empregadores se caracterizam pela maior 

escolaridade e os trabalhadores por conta propria pelo menor ensino (2005, p. 12-

13). 
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Do ponto de vista da composic;ao setorial das atividades economicas dos 

ocupados dos microempeendimentos da economia informal, em 2003, o setor de 

comercio responde por 1/3 do total, vindo em seguida a industria e a construgao 

civil. Os setores da construgao civil, servic;os pessoas e de transporte, 

armazenagem e comunicac;ao apresentaram maior participagao relativa de 

trabalhadores por contra propria, enquanto a presenc;a relativa maior de 

empregadores foi registrada nos setores do comercio, de alimentac;ao e alojamento, 

de servigos sociais de imobiliarios e prestados as empresas (2005, p. 13). 

As atividades economicas de empreendimento informal sao constituidas 

predominantemente por ate urn proprietario, sendo, apenas 5,5% constituidas por 

mais de urn proprietario. A maior parte comegou a trabalhar aos 15 anos e tern 

habilidades basicas e algumas habilidades especificas adquiridas por experiencia 

pratica (2005, p. 14). 

A grande maioria nao separa, contabilmente, o rendimento familiar da 

receita decorrente da atividade economica, sendo que apenas 5% dos 

microempreendedores possuem contadores profissionais e 53% nao fazem qualquer 

registro contabil (2005, p. 14). 

A comparagao entre as pesquisas do IBGE de 1997 e 2003 revela que a 

organizac;ao gerencial do micronegocio tern piorado, considerando a redugao do 

controle por contador e o aumento dos empreendimentos que nao registram 

absolutamente nada (2005, p. 15). 

0 grau de organizagao do negocio e muito reduzido tambem e 

especialmente no que tange a regularizac;ao formal do empreendimento, sendo que 

93% dos empreendimentos por conta propria nao tern constituigao juridica e, entre 

os empregadores, urn em cada dois, nao tern regularizagao juridica (2005, p. 15-16). 

Transparece tambem baixa adesao a filiagao a organismos de 

representagao de interesses e em sistemas simplificados de registro fiscal, com 

apenas 2% dos microempreendimentos com registro no SIMPLES e 8,5% dos 

empregadores (2005, p. 16). 

Quanta a origem dos negoc1os, a grande maioria surge de alternativa 

ocupacional, num quadro de desemprego generalizado no pais (2005, p. 16). Oaf 

que 1 /3 da abertura dos micronegocios nao exige, entao, recurso inicial e o restante 

conta com recursos proprios, heranc;a ou indenizagao, nao sendo utilizados recursos 
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bancarios. "Menos de 7% dos investimentos e/ou aquisi96es realizadas pelos 

microempreendimentos informais tern a participaC(Bo de emprestimo bancario". Dos 

16% dos microempreendimentos e tambem empregadores que fazem 

investimentos, 2/3 sao feitos a partir de Iueras anteriores. A cada 100 micronegocios 

informais, somente 6 chegam a ter acesso ao credito e 4 recebem alguma forma de 

assistencia tecnica. (2005, p. 17). 

0 atraso dos micorempreendimentos no Brasil se revela no fato de mais de 

2/3 terem informado ao IBGE "ser desnecessaria a utilizaC(Bo dos servi9os de 

informatica para o funcionamento e operacionalizaC(Bo de seus negocios". Somente 

10% dos microemprendimentos informais consideram que a falta de acesso aos 

servi9os de informatica se da pelo custo elevado e somente 30% dos empregadores 

fazem algum tipo de uso da informatica e 10% dos trabalhadores por conta propria. 

lsto se deve a distribui9a0 dos microemprendimentos por local de funcionamento, 

tendo em vista que 84% dos trabalhadores por conta propria nao possuem local 

proprio para funcionamento e 43% dos proprietarios. Os empreendimentos 

desenvolvem suas atividades, em sua maioria, no local do cliente, nas vias publicas, 

em velculos e sem local exclusivo, o que dificulta o suporte dos servi9os de 

informatica (2005, p. 18-19). 
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4 CONSIDERACOES CONCLUSIVAS 

Nao obstante os limites deste trabalho, cujo prop6sito se restringe aoestudo 

da economia popular quanto aos principais determinantes que deram origem ao seu 

ressurgimento mais intensivo, nos ultimos 25 anos, e quanto as caracteristicas que 

a diferenciam da economia dominante, e possivel se fazer algumas consideragoes 

conclusivas e prospectivas. 

Primeiramente, fica evidenciado, quanto a origem da economia popular, que 

a mesma, ainda que, historicamente, tenha estado presente nas diferentes culturas 

e modelos economicos, ressurge, nos anos de 1980 e 1990, com especial 

intensidade, no Brasil e na America Latina. 

Seu ressurgimento decorre das recentes transformagoes estruturais na 

economia mundial, centradas num amplo processo de reestruturagao produtiva e 

organizacional. Este processo, estruturado na perspectiva da produgao enxuta e nas 

novas tecnologias de base microeletronica e sob a egide do ideario neoliberal, tem 

como objetivo assegurar a competitividade intemacional mediante a redugao de 

custos, principalmente da forga de trabalho viva. lsto se toma possivel, em 

decorrencia da natureza do processo de reestruturagao produtiva, que e poupadora 

de forga de trabalho viva e, ao mesmo tempo, promotora do aumento da 

produtividade do trabalho. 

Assim, do processo de reestruturagao produtiva e organizacional, no 

contexto da mundializagao do capital, resultam, para os detentores do capital, 

impressionantes aumentos dos lucros e das varias formas de remuneragao do 

capital, enquanto, para os trabalhadores, advem drasticas consequencias que 

impactam o mundo do trabalho, aumentando os niveis de desemprego, de 

desassalariamento e de precarizagao das relagoes e condig6es de trabalho. 

A esse processo de aumento do desemprego, desassalariamento e 

deterioragao das relagoes e condig6es de trabalho, os trabalhadores excluidos do 

trabalho assalariado, reagem, mais por necessidade desesperada de sobrevivencia 

do que oportunidade de neg6cios, desenvolvendo, de forma crescente, sobretudo no 

Brasil e na America Latina, novas formas de ocupar;ao economica, extremamente 

heterogeneas, complexas e multifacetarias, que, nao obstante os diferentes nomes 
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e enfoques dos varies autores, sao denominadas, genericamente, neste trabalho, de 

economia popular. 

A economia popular, nas suas variadas formas sob quais se apresenta, 

compoe urn conjunto de atividades economicas e praticas sociais desenvolvidas 

pelos setores populares com vistas a garantir, atraves da utilizagao da sua propria 

forga de trabalho e dos meios disponfveis, a satisfagao de necessidades basicas, 

tanto materiais, como imateriais, tendo como objetivo a reprodugao da propria vida e 

nao a acumulagao do capital. Ela constitui a forma pela qual, historicamente, os 

homens e as mulheres, que nao vivem da explorar;ao da forr;a de trabalho alheio, 

vern tentando garantir seu estar no mundo, tanto na unidade domestica como no 

espago mais ample que envolve o bairro, a cidade, o pafs e o universe. E a 

economia aplicada a maioria ou vivida ou engendrada pela maioria. Apresenta 

caracterfsticas que se contrapoem a racionalidade capitalista, tendo em vista que os 

trabalhadores da economia popular nao trocam sua forga de trabalho par urn salario, 

ou seja, seu trabalho nao consiste em trabalho pago + trabalho excedente nao pago. 

Caracteriza-se, nao pelo investimento de capital, mas pelo investimento em forga de 

trabalho propria, sem a exploragao do trabalho alheio. Compreende formas de 

ocupagao economica de natureza nao-capitalista, ainda que em ambiente 

capitalista, que germinam, predominantemente, no caldo da informalidade, dando 

sustentagao a uma economia popular. 

Em segundo Iugar, da caracterizagao da economia popular, com respaldo 

em autores de rename, como ALVES, CORAGGIO, SINGER e TIRIBA, 

mencionados anteriormente, nao ha como fugir a uma questao intrigante sabre o 

seu significado socio-economico, ou seja: Nao sera a economia popular mero 

aprofundamento da explorar;ao do trabalho pelo capital, uma nova forma de 

extrar;ao da mais-valia, mesmo que fora da relar;ao de trabalho direta? E, na 

hip6tese afirmativa, tera a economia popular potencial para protagonizar uma 

alternativa ao modo de produr;ao capitalista ou, no minima, servir como contraponto 

critico a esse modo de produr;ao? 

Evidentemente, nao e objetivo deste espago, e nem deste trabalho, produzir 

uma resposta fundamentada e completa para essa questao. Esta e uma tarefa para 

urn estudo Iongo e aprofundado. 
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Considerando, no entanto, que a economia popular constitui urn subproduto 

de urn amplo processo de reestrutura9ao produtiva, de cariz toyotista sistemico, que 

consiste numa nova ofensiva do capital na produr;ao, nao parece haver duvidas de 

que as atividades e empreendimentos da economia popular representam, de fato, o 

aprofundamento da explora9ao do trabalho pelo capital. Ou seja: trata-se da 

intensifica98o da extra98o da mais-valia ou da subsun98o do trabalho pelo capital. 

Evidentemente, nao se esta falando, aqui, do trabalho trpico, onde se configura a 

relagao direta entre capital e trabalho, ou seja, a rela9ao de subordina9ao entre 

patrao e empregado ou entre o capitalista e o trabalhador assalariado, onde, 

conforme a teoria marxista, e realizado o trabalho pago + trabalho excedente nao 

pago, este ultimo apropriado pelo capital. No entanto, o aprofundamento da 

explora9ao do trabalho pelo capital, no ambito da economia popular, ocorre, sim, 

indiretamente, numa perspectiva sistemica, ou seja, ha uma extra98o da mais-valia 

em rela98o a popula9ao trabalhadora como urn todo. 

Como se processa essa explora9ao da mais-valia pelo capital, no ambito 

das atividades e empreendimentos da economia popular? 

0 sistema da produ9ao enxuta, poupador da for9a de trabalho viva, elimina 

postos de trabalho, gerando o desemprego. 0 aumento do desemprego gera 

pressao sabre os trabalhadores que permanecem empregados, for9ando-os a nao 

lutar por melhorias de salario e de condi9()es de trabalho, por medo de perder o 

emprego, o que produz a precariza98o das rela96es e condi96es de trabalho. A 
precariza98o decorrente da sfndrome do medo soma-se a deteriora9ao 

institucionalizada atraves da terceiriza98o. Esse movimento leva a fragmenta9ao da 

classe trabalhadora que perde for98 de barganha. Exclufdos do trabalho 

assalariado, aos trabalhadores nao resta outra altemativa, senao tentar sobreviver 

por conta propria, de forma individual ou associada, sendo empresarios de si 

mesmos, {re)criando novas {e velhas) formas de ocupa9ao economica, 

evidentemente, precarias, com dificuldades de mercado, materia-prima, tecnologia, 

credito, comercializa98o etc., dando origem a economia popular, uma forma de 

trabalho atrpico em rela98o ao modelo capitalista. Nessas condi96es, a economia 

popular, alem de garantir a sobrevivencia ou a reprodu98o ampliada da vida dos 

trabalhadores e suas famflias, cumpre uma dupla fun9ao em rela98o ao capital: (1) 

inibe a luta, a revolta, a reivindica9ao por parte dos trabalhadores que nao mais tern 
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patrao direto a quem reclamar, proporcionando-lhes urn espa9o de trabalho que, 

embora precario, assegura as condi¢es mfnimas de sobrevivencia; (2) envolve 

grande parte dos trabalhadores desempregados no trabalho indireto ao capital, na 

medida em que os trabalhadores se obrigam, gratuitamente, sem direitos 

trabalhistas, a trabalhar na condi9ao de distribuidores das mercadorias produzidas 

pelo capital (venda de diversas mercadorias simples, nas esquinas das ruas, 

barracas, vendas de casa em casa ou ate formas institucionalizadas dessa rela9ao 

indireta como capital, a exemplo, das assim chamadas facr;;oes, muito comuns no 

setor da confec9ao, no Brasil). 

Portanto, estes trabalhadores "informais" ou "excluidos do trabalho 

assalariado" continuam trabalhando indiretamente para o capital, que extrai deles a 

mais-valia "sistemica" (diga-se assim), ou seja: trabalham para o capital premidos 

pela necessidade, sem chefe, a baixissimo custo, sem direitos trabalhistas, sem 

previdencia, sem risco para o capital, trabalhando 14 ou mais horas por dia, sete 

dias por semana, sem descanso, muito menos, remunerado. 0 capitalista vende 

seus produtos atraves do trabalhador por conta propria, com total descompromisso 

com esse trabalhador, o que vale dizer que, em ultima instancia, nao existe 

trabalhador por conta propria sem patrao. Alem disso, a reestrutura9ao produtiva, na 

sua dimensao sistemica, promove, com o desemprego, o desassalariamento e a 

precariza98o das rela96es e condi96es de trabalho, bern como com o amplo 

processo de desmonte do Estado de bem-estar social e da elimina98o de outras 

barreiras que dificultam ou oneram a produ9ao e os fluxos do capital, uma redu9ao 

sistemica do custo do trabalho, o que se reverte em lucros, sendo estes o resultado 

de uma explora9ao sistemica da mais-valia. 

Como se pode ver, a produ9ao enxuta, na sua dimensao sistemica, que leva 

os trabalhadores ao desemprego, ao desassalariamento e a deteriora9ao das 

rela96es e condi¢es do trabalho, constitui-se, nao numa ocorrencia conjuntural, 

mas sim, numa estrategia intencional do capital, uma nova ofensiva do capital na 

produr;;ao, com vistas a recuperar os parametros historicos de lucratividade e, ao 

mesmo tempo, desconstruir os direitos dos trabalhadores, historicamente 

conquistados a duras penas. 

Mas, em terceiro Iugar, e importante destacar que a economia popular nao 

tern somente essa drastica dimensao de aprofundamento da explora98o do trabalho 
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pelo capital. Ela traz no bojo, tambem, uma dimensao de protagonismo, sendo uma 

semente de uma alternativa ao modo de produ98o capitalista ou, pelo menos, urn 

contraponto crftico ao mesmo. 

De que forma? 

Atraves da luta, da resistencia, da criatividade, da organiza98o, da 

implementa98o de experiencias concretas que demonstrem que uma outra 

economia e passive/: voltada as pessoas, solidaria, ecologicamente correta, voltada 

a reprodugao ampliada da vida e nao a pura acumula<;ao de capital a qualquer 

custo. E nesse sentido que vao as apostas de SINGER, CORAGGIO, NUNEZ, 

TIRIBA e outros. Ha quem visualize na economia popular urn potencial 

revolucionario, a exemplo de NUNEZ e SINGER, entre outros, que acreditando na 

atual crise estrutural do capitalismo, vislumbram, nas varias modalidades de 

economia popular, principalmente a solidaria e autogestionaria, uma proposta 

alternativa ao modo de produgao capitalista. Ha tambem quem, como CORAGGIO, 

acredite que, num futuro nao muito distants (20 anos!), se estruture urn sistema 

misto, constitufdo por 3 subsistemas, urn dos quais, o da economia popular ou 

economia do trabalho, centrada no trabalho, coexistindo com a economia 

empresarial e a economia publico-estatal. 

Estas propostas exigem, com certeza, estudos mais acurados. No entanto e 

indiscutfvel o carater protagonista da economia popular. Caso ela nao obtenha exito 

enquanto proposta altemativa ao capitalismo - que, alias, tern demonstrado, 

historicamente, uma admiravel capacidade de ressurgimento em novas ciclos de 

expansao -, a economia popular, especialmente na sua dimensao solidaria e 

autogestionaria, promete, no mfnimo, ser urn contraponto crftico ao modo de 

produgao capitalista, tal como o foi o socialismo real, o qual, nao obstante suas 

contradigoes e deficiencias, obrigou, pela forga do exemplo, o capitalismo ocidental 

a reconhecer, nos anos dourados, uma serie de direitos dos trabalhadores, 

contribuindo para a consolidagao do Estado de bem-estar social. 

Por fim, a dimensao protagonista da economia popular conduz a outros 

desafios, entre os quais, a construgao de formas de organiza98o e representagao de 

seus atores e a construgao de diretrizes orientadoras e metodologias para a 

aplica98o de polfticas publicas de credito, de apoio e assessoria tecnica, na 
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perspectiva do desenvolvimento local com gerac;ao de oportunidades de trabalho e 

renda. 

Estas e outras questoes e perspectivas se abrem para futures estudos e 

pesquisas sabre esse tema tao complexo, multifacetario e anomico, quanta 

desafiador, dada a sua importancia estrategica no atual contexte das recentes 

transformac;oes no mundo do trabalho brasileiro e a necessidade de criac;ao de 

alternativas para novas oportunidades de trabalho, uma vez que o trabalho continua 

sendo o meio de as pessoas assegurarem dignamente a sua subsistencia e que, na 

sua falta, e a barbarie. 
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