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Resumo 
 
 

O desemprego é um problema comum ao modo capitalista de produção. É 
praticamente impossível, que um modelo de produção caracterizado pela acumulação de 
capital, e apropriação do trabalho alheio, venha a empregar todos os fatores de produção 
visando o bem estar de toda a sociedade. Dentre os fatores de produção que deixarão de 
ser empregados, há um grande contingente de trabalhadores e trabalhadoras, que pela 
falta de emprego, são obrigados a viverem marginalizados na sociedade. Na tentativa de 
amenizar os danos causados pelo desemprego, surge a Economia Solidária. Um modo 
de produção que não vem substituir o capitalismo, mas que pode ser implantado em 
conjunto, atuando na busca da melhoria de vida (através da solidariedade), daqueles que 
são marginalizados. Mesmo sendo implantada em conjunto com o capitalismo, a 
Economia solidária tem na sua essência valores éticos que não estão presentes no 
capitalismo. Enquanto o capitalismo busca a acumulação através das desigualdades, a 
economia solidária busca a distribuição através da unidade entre as classes sociais. 
 

A economia solidária tem experimentado um significativo crescimento no 
Brasil, principalmente após a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária 
SENAES, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego MTE. Percebe-se que desde 
a criação da SENAES, houve o crescimento do numero de associados, e os 
estabelecimentos de economia solidária passaram a ter receitas maiores. Este 
crescimento é muito bom, pois demonstra que é viável investir em economia solidária, 
mas também pode representar um grande problema: o aumento no capital pode colocar 
em risco os valores éticos dos estabelecimentos solidários. 
 

O objetivo deste trabalho é divulgar os dados da economia solidária, e levantar a 
questão ética que a envolve. Por ser um tema tão complexo, não será apresentada a sua 
solução, mas se for instigado à discussão entre os pensadores econômicos; o mesmo 
cumpriu o seu papel. 
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