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EDITORIAL 

 

Em setembro vemos e sentimos o desabrochar da primavera com todas as delícias que a vida 
oferece no tempo em que tudo renasce. 

Vale a pena recordar, no momento, Fernando Pessoa: 

QUERO ACABAR entre rosas, porque as amei na infância. 

Os crisântemos de depois, desfolheios a frio. 

Falem pouco, devagar. 

Que eu não oiça, sobretudo com o pensamento. 

O que quis? Tenho as mãos vazias. 

Crispadas flèbilmente sobre a colcha longínqua. 

O que pensei? Tenho a boca seca, abstrata. 

O que vivi? Era tão bom dormir. 

 

Distintamente do pensar de Pessoa as edições que nascem trimestralmente desta 
revista reforçam a ideia do império da razão que impulsiona nossos sentidos: queremos tudo 
ouvir, tudo ler, tudo entender! 

Nada de silêncio... Ao mesmo tempo, o silêncio não pode ser excluído. Ele virá em 
tempo hábil. Será a câmara para a contemplação do lido e estudado... Futura sementeira das 
novas ideias de pesquisa. 

A presente edição conta com duas áreas sinalizadas como escopo da Omnes Humanitate: 
Educação, linguagem e Cultura (a primeira) e gestão (a segunda). 

N tangente a primeira temos a contribuição de três artigos. Adenilson Padovan 
apresenta um ensaio sobre a contribuição da geração “X” para a formação da geração “Y” no 
artigo A educação acadêmica como agente de equilíbrio social. Elaine Cristina de Oliveira Rocha 
Nogueira, Luciano Trindade e Sandra Aparecida Pagliaci Pulino Menetti continua na temática 
do artigo anterior abordando Geração Y: Uma contribuição do entendimento dos Valores 
Organizacionais para a Retenção de Talentos. Rodrigo Leite da Silva, na área dos estudos da 
linguagem adentra do debate sobre O texto dissertativo e as dificuldades encontradas na sua construção 
textual opinativa. Do meio do mundo Francisco Pinheiro de Assis levanta, na perspectiva 
histórica, os Conflitos, resistências e negociações entre brasileiros e bolivianos na região do vale do rio Acre.  

 No campo da gestão Clayton Alves Cunha e Denis Rodrigo Garcês Lopes discutem as 
Redes Interorganizacionais em Feiras Livres: Estratégia para um Tipo de Varejo Tradicional . No 



contexto das Ciências sociais aplicadas Miguelangelo Gianezini e Gabriela de Azevedo Moura 
discutem a gestão urbana com o texto Dois pesos, duas medidas: Gestão social da cidade no contexto de 
Lucas do Rio Verde e de Nova Hartz. Por fim, usando de um estudo de caso em perspectiva 
logística Thiago Moreira da Silva e Paulo Rogério Camargo pesquisaram e aqui mostram o 
resultado de seu trabalho com o artigo Otimização da Movimentação Interna de Materiais em 
uma Siderúrgica 
 

 

 

 

 

Carlos Cariacás. 

- o editor – 

 

Em São Paulo, na primeira semana da primavera de 2013. 
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Resumo  
 

Este ensaio tem como proposta desenvolver uma reflexão sobre a responsabilidade da geração “X”, na formação 
educacional da chamada geração “Y”, com foco na busca do equilíbrio entre a manutenção dos valores morais vigentes, 
sendo estes o conjunto de regras e condutas consideradas válidas para a sociedade brasileira que prioriza a convivência e 
o bem-estar social; e os valores impostos pelo sistema capitalista, como o consumismo e o individualismo. Portanto, será 
debatida a relevância deste tema dentro das instâncias acadêmicas, pois este é um dos meios que são produzidas as 
pedagogias e reflexões que poderão ser os pilares de grandes transformações. Transformações que reivindicamos como 
seres humanos, como cidadãos, como indivíduos inseridos em uma sociedade composta por contradições sociais. 
 
Palavras chaves: Geração X, Geração Y, Educação, Pedagogia, Sociedade.  

 
 

Abstract 
 

The proposal of the present study is to develop a reflection on the responsibility of the generation "X" in the 
educational development of the so-called Generation "Y", focusing on the search for balance between the maintenance 
of moral force, ie, the set of rules and behaviors considered valid for Brazilian society that prioritizes coexistence and 
social welfare, and the values imposed by the capitalist system, as consumerism and individualism. We will discuss the 
relevance of this issue within the academic institutions, as this is one of the resources by which are produced pedagogies 
and reflections that may be the pillars of great transformation. Transformations that we claim as human beings, as 
citizens, and as individuals embedded in a society of social contradictions. 

 Keywords: Generation X, Generation Y, Education, Pedagogies, Society. 

 
 
 

1. Introdução 

 

 

Este trabalho tem como proposta desenvolver uma reflexão sobre a responsabilidade da 

geração X, pessoas nascidas entre 1965 a 1981, na formação educacional da chamada geração Y, que 

é composta por indivíduos nascidos entre 1980 a 1999, pois a geração X é uma das gerações que 

compõem nosso presente, juntamente com a geração Y, que acreditamos, a segunda ser uma das 

responsáveis por representar um futuro bem próximo. Geração Y, que hipoteticamente, tem como 

uma de suas responsabilidades, tecer o desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária, mais 

democrática, mais tolerante, mais harmoniosa e consequentemente mais pacífica. Acreditamos que 



para traçar uma reflexão sobre a geração Y e tentar projetar seu comportamento é necessário uma 

análise histórica sobre a formação comportamental contemporânea. É através deste viés que 

vislumbramos a possibilidade de traçar uma radiografia desta geração que está atrelada ao 

consumismo, a profissionalização, e ao mundo virtual. Para construção dessas análises, 

mergulharemos na busca de algumas definições conceituais que nos possibilitem abordar o tema 

central do debate, a geração Y. Para que isso se torne possível, elaboraremos um questionamento no 

qual vamos balizar o texto que se segue: Quais os caminhos que a geração X, através da educação 

formal, deve mostrar à chamada geração Y, para que se consiga um equilíbrio entre a manutenção 

dos valores morais vigentes e os valores impostos pelo sistema capitalista, como o consumismo e o 

individualismo?   

A metodologia deste trabalho se sustenta na pesquisa qualitativa, de cunho exploratório e 

descritivo, com o procedimento da pesquisa bibliográfica. 

 

2. Referencial teórico 

 

 Após a abordagem e desenvolvimento de alguns conceitos vitais para as nossas 

análises, estaremos retomando a questão citada na introdução e, assim será possível que 

construamos um projeto educacional para nossas futuras gerações.  

De acordo com Oliveira (2010, p. 26) a Geração X nascida entre 1965 e 1981 vivenciou, no 

Brasil, um período de revoluções políticas muito agressivas, com perseguições a líderes políticos, 

jornalistas, professores, religiosos e qualquer pessoa que decidisse criticar as decisões impostas pelo 

governo, e uma economia extremamente instável, no qual tanto a segurança política como a 

segurança econômica eram coisas distantes. Uma geração, que durante sua formação, teve que 

aprender a conviver com as instabilidades sociais, fator que influenciou na forma de trabalho, na 

educação, na relação familiar.  

Uma breve visão de Oliveira sobre a geração Y é pertinente para nossa reflexão. 

A Geração Y é composta por indivíduos nascidos entre 1980 a 1999, esse 
termo geração Y se deu devido a forte influencia da antiga União Soviética 
sobre os países de regime comunista, onde determinavam que os bebes 
nascidos  entre 1980 e 1990  deveriam ter seus nomes iniciados com a letra 
Y. Mesmo sem muita influencia no mundo ocidental e capitalista, muitos 
estudiosos adotaram esta letra para designar o jovens nascidos nesse 
período. (Oliveira, 2010, p. 24).  

 

 

Conforme Maldonado (2005), a geração Y é a primeira geração a ter mais conhecimento em 

algumas áreas específicas, como por exemplo, a tecnologia, do que as gerações anteriores. Portanto, 



é algo historicamente inédito e é fundamental que a geração X, a antecessora, tenha clareza deste 

acontecido e desenvolva mecanismo de diálogo entre ambas. 

Vamos dar início a algumas fundamentações sobre educação para que consigamos o 

estreitamento entre geração X e geração Y na questão do ensino-aprendizagem. 

A proposta de uma educação ideal, perfeita, única e universal na qual, alguns teóricos da 

educação, por vezes, se esforçam em definir, caso esses considerassem a história, provavelmente não 

encontrariam apoio para a sustentação desta hipótese. O pensamento de Durkhein a seguir, 

demonstra a necessidade de se dar relevância às condições sócio-históricas para se entender e 

construir o processo educacional.  

A educação tem variado infinitamente com o tempo e o meio. Nas cidades gregas e 
latinas, a educação conduzia o indivíduo a subordinar-se cegamente à coletividade, 
a tornar-se uma coisa da sociedade. Hoje, esforça-se em fazer dele personalidade 
autônoma. Em Atenas, procurava-se formar espíritos delicados, prudentes, sutis, 
embebidos de graça e harmonia, capazes de gozar o belo e os prazeres da pura 
especulação; em Roma, desejava-se especialmente que as crianças se tornassem 
homens de ação, apaixonados pela glória militar, indiferentes no que tocasse às 
letras e às artes. Na Idade Média, a educação era cristã, antes de tudo; na 
Renascença, toma caráter mais leigo, mais literário; nos dias de hoje, a ciência tende 
a ocupar o lugar que a arte outrora preenchia. (Durkhein: 1952, p.  27)           

 
 

 Balisando-se em Durkhein, a educação só pode ser entendida, quando se estuda 

historicamente como a mesma se desenvolveu e se formou, pois ela deriva do grau da religião, da 

política, da ciência, da indústria, da agricultura na qual cada sociedade se encontra. Portanto, o 

indivíduo separado de todas essas causas ou enxergando-as de maneira fragmentada não conseguirá 

compreende-las, muito menos reconstruí-las ou transformá-las, pois não são obras de um 

pensamento individual e sim da sociedade. Portanto, para que exista educação em uma sociedade é 

necessário que haja uma geração de adultos, uma geração de jovens, adolescentes e crianças, e a ação 

da primeira sobre as demais. 

A educação quando formalizada, se formaliza através do Estado, este que se utiliza da escola 

como ferramenta de realização do processo educacional para colocá-lo ao alcance da sociedade. “A 

educação não é, pois, para a sociedade, senão o meio pelo qual prepara, no íntimo das crianças, as 

condições essenciais da própria existência”. (Durkhein: 1952, p. 32)  

Apropriando-se dessas definições durkheinianas sobre educação, é possível desenvolvermos um 

quadro, no qual, problematizaremos a situação da educação atualmente no Brasil.  

A busca do equilíbrio social sempre foi e sempre será uma necessidade e um desafio para a 

humanidade, até por uma questão de existência, mas a história vem mostrando justamente o fracasso 

em alcançar esse ponto, estamos sempre pendendo para os extremos. Podemos tomar como 



exemplo as guerras, a destruição do próprio planeta em pró de um progresso que ainda não 

entendemos onde queremos chegar. E como resultante desse progresso e do consumo desenfreado, 

cultuamos o individualismo, a vaidade exagerada, fazendo com que vivamos em uma sociedade 

desequilibrada, como pessoas desequilibradas, precisando o tempo todo sermos resgatadas por 

remédios e terapeutas.  

Considerando que a situação em que vivemos deriva de um processo voltado à produtividade, 

ao consumo, e principalmente, aos valores que se dão a esta produtividade e a este consumo. 

Perdemos os valores reais sobre os objetos produzidos, não são mais as pessoas que determinam o 

valor do objeto e sim o objeto que determina o valor das pessoas. O automóvel é um exemplo dessa 

realidade, parte da sociedade, ao se apropriar deste veículo, na verdade é apropriada por este bólido 

de metal. As pessoas valem o que seus carros valem na ideologia vigente. Conforme (Chauí, 1992, p. 

57,58), “...no modo de produção capitalista os homens realmente são transformados em coisas e as 

coisas são realmente transformadas em gente”  

Retomando a idéia de que a educação deriva do grau da religião, da política, da ciência, da 

indústria, da agricultura na qual cada sociedade se encontra, e tendo a consciência do quanto pode 

ser avassalador o processo ideológico do capitalismo, percebe-se o desafio que temos na busca do 

equilíbrio “sócio-individual” tão almejado. A educação sendo parte desse processo, atua como 

legitimadora do projeto tecnicista e consumista que é um dos pilares das nossas relações sociais 

atualmente. Nossas crianças desde pequenas, são educadas para serem profissionais de sucesso, 

concomitantemente, a educação formal não só reforça a idéia de profissionalização, como qualifica 

nossos estudantes. A resultante dessa formação técnica, e observando o mercado de mão de obra 

brasileiro atualmente, encontramos milhares de profissionais extremamente qualificados e bem 

sucedidos, exercendo as mais diferentes funções, nas mais diversificadas empresas, gozando do mais 

fecundo conhecimento de sua profissão. Contraditoriamente a todo esse processo de qualificação 

profissional, percebemos uma desqualificação nas relações sociais, e isto é observável pela contínua e 

crescente violência urbana, por exemplo. Acreditamos que um termômetro que pode servir como 

referência para ilustrar nossa afirmação é a postura agressiva de parte das pessoas no trânsito das 

grandes cidades.  

Qual a causa ou as causas desse antagonismo entre desenvolvimento técnico e as relações 

sociais? Acreditamos que uma das causas que vem ao encontro da nossa reflexão é a negligência que 

a educação brasileira, em todos os níveis, tem dado à área de ciências sociais. Em muitos momentos 

e locais, a filosofia, a sociologia, a antropologia, a ética são tratadas como disciplinas para 

completarem grades curriculares ou são focadas única e exclusivamente para o mundo coorporativo. 

Fato que pode ser comprovado nos currículos, nos planos de ensinos de cursos universitários, como 



por exemplo, nos cursos de administração, de contabilidade, entre outros.  Consequentemente, 

temos milhares de pessoas munidas das mais requintadas ferramentas intelectuais de sua área de 

atuação profissional, porém, totalmente desprovidas de ferramentas intelectuais que expliquem sua 

existência e a sociedade da qual fazem parte.                     

   Esta contextualização de nossa realidade nos abre espaço para uma análise mais perspicaz e 

a partir daí possamos começar a alinhavar novos caminhos. Buscaremos mostrar que a visão de 

mundo fragmentado é uma das principais engrenagens que move o sistema capitalista, visão que 

compõe não só o processo comportamental da sociedade e do indivíduo, como também sua 

formação intelectual, questão que não fica só na esfera ideológica, uma vez que ela é também 

pragmática. Arriscaria, neste contexto, de chamá-la de práxis da modernidade.  

Dando seqüência a nossa análise, propomos caminhos e atitudes nas quais, com a sua devida 

temporalidade, busca-se o equilíbrio entre a técnica e a existência humana que poderiam passar a ser 

uma constante. Partindo-se do princípio que, o que chamamos de práxis da modernidade é uma 

resultante cultural e ideológica de nossa sociedade, seria, no mínimo, ingenuidade de nossa parte 

propor soluções imediatas. Talvez esse seja o primeiro grande entrave que temos a superar, o 

imediatismo.  

A construção de um novo comportamento se dará através do que chamamos de uma 

pedagogia alternativa à “pedagogização da educação”, conforme é chamada por Maria Luiza 

Andreozzi (2005, p. 80), em seu texto Educação e Subjetividade. Para a autora, a educação atual é 

concebida como o desenvolvimento das potencialidades técnicas, fragilizando assim a educação 

como ato de cultura. A pedagogização da educação se propõe a discutir muito mais meios, 

instrumentais e técnicas do que discutir as questões sociais e políticas da educação. A educação atual 

é marcadamente voltada para o desenvolvimento, mas não para o desenvolvimento integral do 

indivíduo, o desenvolvimento da cidadania, o desenvolvimento social, o desenvolvimento ecológico, 

o desenvolvimento humano, mas prioritariamente ao desenvolvimento técnico. O destaque em 

demasia a esta formação especializada, nos leva à hipótese de qualificá-la como agente de 

desequilíbrio social.   

Outro pensador que se deteve nesta problemática foi Severino: 

A formação especializada e profissionalizante apenas treina o aluno para 
executar tarefas específicas, com habilidade e a competência necessárias a 
uma sociedade mercantil, ou para um estreito mercado de trabalho. 
(Severino, 2011, p. 20).  

 



Nesta mesma direção temos Edgar Morin, “... os desenvolvimentos disciplinares das ciências 

não só trouxeram as vantagens da divisão do trabalho, mas também os inconvenientes da 

superespecialização, do confinamento e do despedaçamento do saber.” (Morin, 2003, p. 15)  

Nenhum de nós, na prática de nossas vidas, seremos somente técnicos. Todos nós somos, 

compulsoriamente, convidados a fazer parte da história, da cultura, da sociedade, e estes setores nos 

cobrarão respostas que deverão ir muito além do âmbito da produção. Na atualidade, um 

profissional tem que ter a capacidade de se inserir na dinâmica da sociedade na qual atua, porém, 

para que isso seja possível é necessário o domínio de várias linguagens, como a política, a ética, a 

familiar, enfim, mergulhar em sua subjetividade e na subjetividade social. E a instituição de ensino 

tem esse dever e responsabilidade para com seus discentes e para com a sociedade. Os egressos de 

uma escola não podem sair somente com o domínio da linguagem técnica, têm também que levarem 

consigo ferramentas intelectuais que os façam cidadãos críticos, pessoas com condições de terem 

leituras das esferas que os rodeiam, independentemente de serem políticas, culturais, ou familiares.  

Portanto, se hoje o foco das instituições de ensino é a formação de profissionais, estes profissionais 

têm que passar a ser entendidos como pessoas “que intervém no processo de vida da sociedade 

mediante a aplicação de seus conhecimentos científicos e habilidades técnicas” (Severino: 2011, p. 

18).   

 Fortalecendo a ideia da necessidade de uma formação educacional além de tecnicista, mais 

cidadã, citamos Paulo Freire:  

“O conhecimento não se estende do que se julga sabedor até aqueles que se julga não 

saberem; o conhecimento se constitui nas relações homem-mundo, relações de transformação, e se 

aperfeiçoa na problematização critica dessas relações”. (Freire apub, Rossane 2006, p. 36)  

Esse pensamento freiriano é mais uma das valiosas referências da nossa construção 

pedagógica, uma pedagogia sustentada na pesquisa e na sua democratização. Deixaremos de pensar 

em uma universidade com objetivos somente na formação profissional, mas uma universidade de 

mão dupla, não mais detentora do saber, mas formadora de cidadãos conhecedores de fato das suas 

buscas individuais e sociais. 

Apropriando-se de Severino: 

  

O ensino superior, tal qual se consolidou historicamente, na tradição 
ocidental, visa atingir três objetivos, que são obviamente articulados entre si. 
O primeiro objetivo é o da formação de profissionais das diferentes áreas 
aplicadas, mediante o ensino/aprendizagem de habilidades e competências 
técnicas; o segundo objetivo é o da formação do cientista mediante a 
disponibilização dos métodos e conteúdos de conhecimento das diversas 
especialidades do conhecimento; e o terceiro objetivo é aquele referente à 



formação do cidadão, mediante o estímulo de uma tomada de consciência, 
pelo estudante, do sentido de sua existência histórica, pessoal e social. 
(Severino, 2011, p. 18) 
 

  

Nosso desafio é uma pedagogia que estabeleça o equilíbrio entre a formação técnica e a 

formação sócio-cultural. Historicamente, é a geração mais adulta, neste caso a geração X responsável 

pela formação da geração mais jovem, a geração Y. E acreditamos que seja o interesse pela pesquisa 

e o conhecimento das mais diferentes vertentes pedagógicas, que nos darão condições intelectuais e 

atitudinais para desenvolvermos uma comunicação entre as gerações, e o diálogo é um dos caminhos 

que nos abre as portas da aproximação e da construção do ensino-aprendizagem. Esses pilares da 

formação pedagógica são vitais para a reconstrução de um equilíbrio entre a manutenção dos valores 

morais e os valores impostos pelo sistema capitalista. Reforçando novamente que a educação deriva 

do grau da religião, da política, da ciência, da indústria, da agricultura na qual cada sociedade se 

encontra e sofre transformações constantes, pois a sociedade se encontra em um eterno movimento. 

Não nos arriscamos afirmar que exista uma única fórmula ou teoria pedagógica que possa ser 

aplicada como se fosse uma vacina contra um determinado vírus, mas acreditamos na construção de 

um conjunto de atitudes entre instituição de ensino, professores, e sociedade. Buscaremos sair da 

“pedagogização” para ingressarmos em uma educação como prática da liberdade.  

Uma reformulação educacional é fundamental para a alteração desse quadro educacional. 

Temos que superar o conhecimento fragmentado em prol de um conhecimento mais 

interdisciplinar, no qual a geração Y resgate a relação entre as disciplinas como matemática, língua 

portuguesa, química, história, sociologia, enfim, que os jovens não pensem mais nessas disciplinas 

como se fossem conhecimentos colocados em gavetas diferentes, mas que todos os saberes estão 

relacionados entre si e possibilitam assim, não interpretar o mundo como uma ciência exata, mas 

como algo muito mais amplo e complexo.    

A seguir cito algumas frases que nos sirvam para alimentar está preocupação com um ensino 

mais universal:  

“A educação deve propiciar ao corpo e à alma toda a perfeição e a beleza que podem 

ter”.  Platão  

“Onde que se descuide da educação, o Estado sofre golpe nocivo”. Aristóteles 

“Os homens são bons ou maus, úteis e inúteis, graças a sua educação”. Jonh Locke 

“A arte de pensar, num período em que tudo está separado, pode formar em si 

mesmo um ofício a parte”. Ferguson  



Frases como essas é a ponta do iceberg da produção pedagógica desses pensadores. Cabe às 

instituições de ensino, professores e educadores darem a devida relevância a estudos e leituras de 

como construir um ensino mais totalizante, mais abrangente e não só tecnicista. Só assim a 

sociedade se capacitará para por em prática esse grande desafio que é manter o equilíbrio entre a 

manutenção dos valores morais e os valores do sistema capitalista. Tecnologicamente já somos 

venerados, nos falta atingir esse ponto na relação humana e talvez a tecnologia seja nossa maior 

aliada, cabe a nós descobrirmos.  

 

3. Considerações Finais 

 O desafio de desenvolver uma pedagogia que estabeleça o equilíbrio entre a formação 

técnica e a formação sócio-cultural é de extrema importância para consolidação de um ensino 

voltado à construção da cidadania. O estreitamento e o diálogo entre a geração X e a geração Y, 

através de uma reformulação educacional, que foque um ensino menos fragmentado e mais 

totalizante, nos levará a um processo transformador, emancipatório e democrático.   

 Pensadores como Morin, Severino e Freire já nos norteiam para a necessidade desta 

reformulação educacional, pois a prática do dia a dia nos mostra que somente a técnica não 

responde a todos os anseios e necessidades da humanidade e, no estágio que a ciência alçou a 

humanidade, seria ingenuidade negá-la. Portanto, este não é um desafio pequeno. Temos muito que 

trabalhar para que alcancemos um equilíbrio entre a manutenção dos valores morais como a 

cidadania, a ética, a consciência ecológica, contra e os valores impostos pelo sistema capitalista, 

como o consumismo e o individualismo.   
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Resumo 

O objetivo deste artigo é verificar quais são os valores organizacionais considerados como relevantes pela 
Geração Y para sua permanência em uma instituição do setor bancário.  Foram consideradas duas perspectivas 
teóricas, a geração Y e os valores organizacionais. Para atingir o objetivo do estudo, realizou-se uma pesquisa do 
tipo survey, para levantamento e análise de resultados. Para tanto foram realizadas entrevistas com os gestores e o 
IVO ( Inventário de Valores Organizacionais), com o acréscimo de uma questão aberta, sobre retenção de 
talentos. Os resultados revelam que os jovens percebem as prioridades da organização, entretanto dão  
preferência às fatores pessoais. 

Palavras-chave :  Geração  Y. Valores Organizacionais. Retenção de Talentos. 

 

Abstract 

The aim of this paper is to check what are the organizational values considered relevant by the Generation Y to 
be held in a banking institution. We considered two theoretical perspectives, Generation Y and organizational 
values. To achieve the objective of the study, carried out a survey research for survey and analysis of results. To 
this end, interviews were conducted with managers and IVO ( Organizational values Inventory ), with the 



addition of an open question on talent retention. The results show that young people perceive the organization’s 
priorities, but give preference to personal factors. 

Keywords: Y Generation; Organizational Values; Retaining Talent. 

 

 

1. Introdução 

A globalização e a internacionalização exercem influencia sobre vários aspectos da 

gestão de pessoas, a exemplo da gestão de talentos. ( Barreto et al  2011). Atualmente as  

empresas competem por mercado e por talentos,  

Por isso a área de gestão de pessoas tende a ser alinhada aos objetivos do negócio, para 

que consiga através de suas políticas e práticas, ter uma atuação diferenciada frente ao 

mercado de trabalho agregando valor às pessoas.  Percebe-se no ambiente organizacional que, 

quando as pessoas são valorizadas se envolvem mais em suas atividades, podendo assim 

atingir os resultados almejados pela organização. As práticas de recursos humanos são 

instrumentos comumente utilizados pelas organizações para atingir determinados objetivos 

organizacionais e das pessoas, de modo a promover o desenvolvimento humano e 

organizacional, orientado pela visão, missão e valores organizacionais (FREITAS, 2010). 

Considerando que estamos em um período de expressivas transformações no universo 

do trabalho, acredita-se que ele pode estar adquirindo novos significados e reforçando antigas 

representações. ( OLIVEIRA, 2010 ) 

Nos últimos anos, as pessoas que compõem as organizações pertencem à diferentes 

gerações, com diferentes formas de pensamento e de tomada de decisões. Existe uma nova 

geração de funcionários, formada por pessoas que exercem várias atividades simultaneamente, 

e que convivem com a tecnologia desde seu nascimento, e que envolvem os funcionários com 

faixa etária entre 18 e 33 anos, é a chamada geração Y.( TAPSCOTT, 2008 ). 

Essa geração possui algumas características profissionais, tais como: nível de 

escolaridade diferenciado como Pós Graduação ou MBA, um segundo idioma fluente, contato 

com pessoas de diferentes locais através de redes sociais, experiência em multinacionais, sem 

limites para mobilidade, que contribuem para a busca intensa por uma carreira diferenciada 

(LOMBARDIA, et al., 2008 ). 



As pessoas enquadradas na geração Y buscam desenvolvimento rápido da carreira, o 

que tem revelado instabilidade nas empresas onde atuam (FOJA, 2009 ). A geração Y possui 

outro conceito de trabalho, baseado em um contrato psicológico diferente do que foi 

estabelecido pelos seus antecessores. Esta mudança altera o entendimento de carreira, 

promoção, estabilidade e vínculo profissional, aspectos relativos à vida organizacional 

valorizados pelas gerações anteriores. (LOMBARDIA et al., 2008). 

Mediante este novo padrão de comportamento, é importante saber o que atrai e retém 

o jovem em uma instituição financeira particular de grande porte, com uma grande quantidade 

de benefícios e uma remuneração atraente. É relevante demonstrar quais outros fatores 

podem responder aos estímulos desta população, dentro uma organização estruturada e com 

práticas e políticas  de Recursos Humanos presentes e atuantes. 

Estes jovens possuem postura diferenciada no ambiente organizacional, pois não se 

prendem à empresa, mudam de emprego constantemente, e não deixam clara a razão desta 

instabilidade (FOJA,2009). 

A partir do contexto apresentado surge o interesse em responder a seguinte pergunta : 

Quais valores organizacionais denotam importância ao jovem da geração Y, para que  

permaneçam em uma organização ? 

Portanto, o objetivo deste artigo é verificar por meio de um survey, aplicado em uma 

agência de uma instituição financeira, quais são os valores organizacionais que a Geração Y 

considera importante para a retenção de funcionários da empresa, ressaltando que o segmento 

financeiro detém uma grande variedade de práticas de Recursos Humanos, benéficos e faixa 

salarial atrativa. 

O presente artigo está estruturado em seis sessões, sendo a primeira a Introdução, a 

segunda e terceira, o Referencial Teórico,  a quarta refere-se à Metodologia, a quinta aos 

Resultados da Pesquisa e a sexta e última,  Considerações Finais. 

 

2. Geração Y 

Na literatura sobre gerações é possível encontrar conceitos sobre três gerações 

atuantes no ambiente organizacional,  sendo elas: Baby Boomer ( nascidos até 1964 ), Geração 



X ( nascidos entre 1965 e 1977 )  e Geração Y (nascidos entre 1978 e 2000) VELOSO et al., 

2008. 

Os Baby boomers são mais motivados, e workaholics. Tem facilidades para buscar 

oportunidades profissionais em diversas ocupações. Valorizam status e ascensão profissional 

dentro das organizações, às quais são leais. São otimistas e fortemente centrados no trabalho, 

tem senso de amor  e ódio pela autoridade, buscam a liderança pelo consenso e se sentem 

responsáveis por seu estimulo para o trabalho. 

A geração X, adota uma postura de ceticismo e defende o ambiente de trabalho mais 

informal. Cresceu durante o downsizing corporativo, que afeta a segurança no trabalho. A 

percepção dos adultos leais à empresa perderam sua posição para o desenvolvimento de 

habilidades para empregabilidade, uma vez que a segurança não era tão presente.( VELOSO et 

al, 2008 ). 

Os jovens da geração Y , nasceram e cresceram com a tecnologia, o que  os tornou 

mais individualistas.Vêem o computador como um acesso à internet  e  como um aparelho 

doméstico. Utilizam a mídia digital para lazer, aprendizado, comunicação, compras e para 

administrar suas finanças. Representam uma geração da história “totalmente imersa na 

interatividade, hiperestimulação e ambiente digital. ( TAPSCOTT, 2008 ). Os jovens desta 

geração são mais bem informados do que as gerações anteriores, e possuem um nível de 

educação mais alto que as gerações anteriores ( LOMBARDIA et al, 2008 ).  

Outra característica marcante dos jovens da geração Y é a capacidade de realizar 

diversas tarefas ao mesmo tempo[...], situação que comprova as habilidades multifacetadas 

necessárias para conseguir equilibrar diversas atividades. Muitas vezes esse aspecto também 

vem junto com a dificuldade de esperar a concretização de um projeto de longo prazo. ( 

PERISCINOTO, 2008). 

Portanto é possível perceber que a geração Y, está se inserindo no mercado de 

trabalho e começando a influenciar de maneira mais direta no destino da sociedade. Esta 

geração está em busca pelo reconhecimento no trabalho, pela necessidade de receber 

constantemente feedback sobre tudo que fazem, procuram estabelecer relações de 

informalidade com o trabalho, onde a valorização da liberdade foi substituída por flexibilidade 

e conveniência   (OLIVEIRA, 2010 ). 



A Geração Y é formada por pessoas mais individualistas e que esperam um mundo 

melhor. Decididos, defendem suas opiniões e buscam inserção profissional sem comprometer 

a vida pessoal. Priorizam o lado pessoal em relação às questões profissionais ( LOMBARDIA 

et al., 2008 ). 

Desta forma, é possível perceber que esta geração está levando para o mercado, novos 

conceitos sobre forma de trabalho, pois segundo Lombardia et.al., (2008, p.5 ) o trabalho a ser 

realizado “precisa ser por objetivos e a  remuneração estar vinculada ao alcance deles para que 

possa conciliar vida pessoal com a vida profissional”. 

 

 

3. Valores organizacionais 

Segundo Katz & Kahn (1978), os principais componentes de uma organização são 

seus papéis, suas normas e valores. Esses três elementos definem e orientam o funcionamento 

da empresa. Os papéis definem e prescrevem formas de comportamento associadas a 

determinadas tarefas, as normas são expectativas transformacionais em exigências e os valores 

são as justificações e aspirações ideológicas mais generalizadas. 

Os valores referem-se às crenças básicas em uma organização e representam a essência 

de sua filosofia para o alcance do sucesso, pois fornecem uma direção comum aos 

empregados e orientam o comportamento cotidiano. 

A função dos valores é orientar a vida da empresa, guiar o comportamento de seus 

membros, ou seja, é vincular as pessoas, de modo que elas permaneçam dentro do sistema e 

executem as funções que lhes foram atribuídas (KATZ & KAHN, 1978). 

Para se avaliar os valores organizacionais, existem três abordagens: a primeira, estuda 

os documentos a partir de documentos oficiais da empresa (relatórios anuais, estatutos, 

procedimentos...). Este tipo de estudo é qualitativo e apresenta como inconveniente  o acesso 

a documentos confidenciais para avaliar valores organizacionais e, frequentemente existe 

incongruência entre os valores estabelecidos no papel e os que são realmente praticados na 

organização (TAMAYO, et  al,  2000).  



A segunda consiste em utilizar a média dos valores individuais dos membros da 

organização como estimativa dos valores organizacionais. Existe incongruência entre os 

valores pessoais dos empregados e os valores organizacionais, o resultado obtido não expressa 

de forma adequada os valores da organização (SEGO, HUI & LAW, 1997 ). 

E a terceira abordagem, proposta por Tamayo e Gondim (1996) é estudar os valores 

organizacionais a partir da percepção que os empregados tem dos valores existentes e 

praticados em sua empresa. Os autores afirmam que “no discurso quotidiano dos empregados 

frequentemente podem ser observadas análises diretas dos valores da sua organização ou 

alusões indiretas aos mesmos”. 

Tamayo e Gondim (1996) define valores organizacionais como princípios ou crenças, 

organizados hierarquicamente, relativos a estados de existência ou a modelos de 

comportamento desejáveis que orientam a vida da empresa e estão ao serviços de interesses 

individuais, coletivos ou mistos. Salientam nesta definição quatro aspectos:  cognitivos,  

motivacionais, função dos valores e a organização hierárquica dos mesmos. 

Os aspectos cognitivos dos valores organizacionais são crenças existentes na empresa, 

que podem ser relacionadas com diversas dimensões da vida organizacional, tais como 

produção, qualidade, interações interpessoais, respeito à autoridade gerencial e obediência às 

normas. Os valores funcionam como padrões para o julgamento e a justificação do 

comportamento de si e dos outros. 

Os aspectos motivacionais expressam interesses e desejos de alguém, que pode ser o 

fundador da empresa, um diretor, um gerente ou alguma pessoa influente. Desta forma, os 

valores podem expressar interesses tanto do indivíduo como da coletividade. 

A função dos valores é orientar a vida da empresa, guiar o comportamento dos seus 

membros. Eles são determinantes da rotina diária na organização 

Os valores organizacionais implicam necessariamente uma preferência, uma distinção 

entre o importante e o secundário, entre o que tem valor e o que não tem. Desta forma, a 

essência mesma dos valores organizacionais parece ser a de permitir a sua hierarquização.       ( 

TAMAYO,   et al, 2000). 

Portanto, os valores tem grande relevância para a cultura e para a vida organizacional. 

E para a realização da avaliação dos valores organizacionais a partir da percepção dos 



empregados, existe um instrumento psicométrico publicado e elaborado por Tamayo e 

Gondim (1996), denominado IVO -  Inventário de Valores Organizacionais. Trata-se de uma 

escala fatorial composta por 38 valores organizacionais. Os resultados foram submetidos a 

análise fatorial e resultaram em  cinco fatores: eficácia/eficiência, interação no trabalho, 

gestão, inovação e respeito ao empregado. 

 Os valores organizacionais distribuídos são: Abertura, Amizade, Benefícios, 

Coleguismo, Competência, Competitividade, Comprometimento, Cooperação, Criatividade, 

Dedicação, Democracia, Eficácia, Eficiência, Fiscalização, Flexibilidade, Harmonia, 

Hierarquia, Honestidade, Incentivo à Pesquisa, Integração Interorganizacional, Justiça, 

Modernização de Recursos Materiais, Obediência, Organização, Planejamento, Plano de 

Carreira, Polidez, Pontualidade, Postura Profissional, Probidade, Produtividade, Qualidade, 

Qualificação dos Recursos Humanos, Reconhecimento, Respeito, Sociabilidade, Supervisão, 

Tradição. 

A orientação inicial do questionário é:  “que valores deveriam ser importantes para a 

organização em que trabalho?” Não se trata de avaliar os valores pessoais, mas sim os valores 

que deveriam orientar a vida da organização. 

O  Inventário apresenta uma escala de  avaliação de  zero a seis, classificadas entre 

nada importante , importante e muito importante, considerando zero para o valor que não 

deveria ser nada importante, três para o valor importante e seis  para o valor considerado 

muito importante. 

 Os valores organizacionais não devem ser confundidos com os valores pessoais com 

os membros da organização, nem com os que eles gostariam que fossem considerados. Por 

valores organizacionais entende-se aqui os que são percebidos pelos empregados como 

efetivamente característicos da organização. Trata-se portanto, de princípios, crenças que, 

segundo os membros da organização, orientam o seu funcionamento e sua vida (TAMAYO, 

1996) 

Para este artigo foi utilizado o IVO – Inventário de Valores Organizacionais - 

conforme demonstrado na metodologia apresentada a seguir. 

 

4.  Metodologia 



A pesquisa caracteriza-se pelo método descritivo-analítico, com o intuito de identificar 

os valores organizacionais considerados mais importantes para a geração Y, com relação à 

retenção de talentos. 

Cabe ressaltar que devido à grande quantidade de práticas de Recursos Humanos 

adotadas em instituições financeiras e pela quantidade de jovens pertinentes à geração Y 

existentes nestas organizações, é que foi escolhido esse segmento como objeto de estudo. 

Para a realização deste artigo utilizou-se duas estratégias de identificação dos valores 

organizacionais, a primeira sendo entrevistas realizadas com gestores e a segunda, aplicação do 

instrumento IVO aos funcionários. 

Foram realizadas entrevistas com dois gestores de uma agência bancária de um Banco 

Privado, localizado na cidade de São Paulo, que forneceram informações internas sobre as 

rotinas de recursos humanos utilizadas para a população pesquisada.   

Após realização das entrevistas, os gestores indicaram a população pertencente à 

geração Y, para que fossem aplicados os testes. De um total de 38 empregados da agência, 22  

pertenciam à faixa etária solicitada. 

 Portanto,  foi aplicado  o IVO em 22 funcionários, com uma faixa etária entre 18 e 30 

anos, ocupantes de cargos operacionais. A aplicação foi realizada na própria agência durante o 

horário de intervalo de café dos empregados, no mês de novembro/2011.  

A análise dos valores percebidos pelos empregados como sendo característicos da 

empresa fornece indícios sobre a forma como os objetivos gerais da mesma são captados 

pelos seus membros.  

Para representar de forma apropriada o objetivo da pesquisa, foi acrescentada uma 

questão complementar aos respondentes, após a aplicação do IVO. Este item foi colocado na 

própria folha do questionário, com as instruções necessárias. Portanto o inventário para 

validação ficou composto por 38 itens, na sua formatação original, acrescido de uma questão 

dissertativa. 

A questão dissertativa colocada foi: “Dos 38 valores apresentados e analisados 

anteriormente, escolha três que, na opinião podem proporcionar a retenção dos funcionários 

na organização”. 



Os questionários foram distribuídos e preenchidos pelos funcionários sem 

identificação pessoal, para garantia da confidencialidade das informações fornecidas. Os dados 

relativos aos resultados do IVO foram tratados por meio de estatística descritiva com base no 

excell buscando identificar a freqüência total dos valores organizacionais apontados. 

 

5. Resultados 

A partir das entrevistas, foi possível verificar que as práticas de RH existentes, 

principalmente com relação aos benefícios  são : reajuste salarial imediatamente após o 

término do período de experiência de 90 dias; adiantamento da 1ª.parcela do 13º. salário em 

maio/11; adicional por tempo de serviço, adicional noturno de 35%, gratificação de  função; 

auxílio refeição; auxílio cesta alimentação, cesta alimentação; auxílio creche/babá; auxílio 

funeral; auxílio deslocamento noturno; vale transporte; ausências legais permitidas; ampliação 

da licença maternidade; seguro de vida em grupo; políticas diferenciadas para portadores do 

vírus HIV; assistência médica; programa de reabilitação profissional; extensão de vantagens 

para a relação homo afetiva; e indenização adicional por tempo de serviço. 

Ainda nas entrevistas com os gestores da instituição percebeu-se que existem outras 

práticas  de RH de relevância, tais como :  um grande incentivo para contratação de 

estagiários, que se encontram na faixa etária da geração Y e uma preocupação  com o plano de 

carreira desta população, sendo que aproximadamente cerca de 50%  é efetivado. No início de 

2011 deixou de existir o programa de trainee. Quanto a treinamentos existe uma plataforma 

digital altamente sofisticada para treinamentos técnicos, com a utilização de jogos 

tecnológicos, que transmitem a realidade das rotinas diárias da agência. Existe também um 

programa de carreira diferenciado para empregados na faixa etária de 28 a 35 anos, que tem a 

oportunidade de fazer treinamentos fora do Brasil, pelo menos uma vez por ano.  

Em 2011 houve um Projeto de Idioma que envolvia um QUIZ com perguntas sobre a 

fusão – e aquele que conseguiu atingir o maior número de acertos foi para a Espanha. Existem 

muitos treinamentos presenciais ( tanto comportamental como técnico - semanalmente  ) 

.Quem atinge meta ( venda de cartões ) ganham viagem para Itaparica, vales de R$ 1000,00 de 

uma lojas de roupas, motos entre outros prêmios. O processo seletivo para promoção interna 

é realizado por uma terceirizada, enquanto que processo seletivo externo, é realizado pela área 

de Recursos Humanos da empresa. 



Tamayo e Gondim (1996) realizaram a análise fatorial e encontraram 05 fatores: sendo 

o fator 01 – EFICIÊNCIA/EFICÁCIA, o qual é composto por nove valores: eficácia, 

eficiência, qualidade, produtividade, comprometimento, planejamento, pontualidade, 

competência e dedicação; o fator 02 – INTERAÇÃO NO TRABALHO, composto por 

abertura, coleguismo, amizade, cooperação, sociabilidade, flexibilidade ; fator 03 – GESTÃO, 

composto por tradição, hierarquia, obediência, fiscalização, postura profissional e organização; 

fator 04 – INOVAÇÃO, composto por incentivo à pesquisa, integração interorganizacional, 

modernização e probidade; e por último o fator 05 – RESPEITO AO SERVIDOR,  

composto por respeito, reconhecimento do mérito, plano de carreira, qualificação dos 

recursos humanos, polidez, honestidade, harmonia e justiça.  

Os fatores e os  resultados da pesquisa deram origem na elaboração do instrumento 

IVO. Os valores apresentam-se distribuídos no formulário, em uma sequência de  01 a 38, 

entretanto esses valores pertencem à uma classificação de fatores, conforme discriminação 

apresentada anteriormente. 

Dos questionários respondidos, foram obtidos os seguintes resultados, de acordo com 

os fatores estabelecidos pelo IVO. 

 

TABELA DE RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO IVO 

 VALORES Nada         Importante       Muito 

Importante 

FATOR 01 -  EFICIÊNCIA /  EFICÁCIA 

12 Eficácia     0  28%  72%  

13  Eficiência     0  18%  82%  

32 Qualidade     0  27%  73% 

31 Produtividade     4%  27%  69% 

07 Comprometimento    9%  18%  73% 

25 Planejamento     0  36%  64% 

28 Pontualidade     4  22%  73% 

05  Competência     0  32%  68%  

10 Dedicação     4%  27%  69% 

FATOR 02 – INTERAÇÃO NO  TRABALHO 



01 Abertura     9%  36%  55% 

04 Coleguismo     9%  45%  46% 

02 Amizade     9%  27%  64% 

08 Cooperação     0  36%  64% 

09 Criatividade     14%  36%  50% 

11 Democracia     14%  45%  41%  

03 Benefícios     0  46%  54% 

15 Flexibilidade     9%  37%  54% 

06 Competitividade    9%  37%  54% 

36 Sociabilidade     18%  32%  50% 

FATOR 03 - GESTÃO 

38 Tradição     9%  37%  54% 

17 Hierarquia     9%  27%  64% 

23 Obediência     4%  42%  54% 

14 Fiscalização     9%  32%  59% 

37 Supervisão     4%  46%  50% 

29 Postura Profissional    0  23%  77% 

24 Organização     0  32%  68% 

FATOR 04 - INOVAÇÃO 

19 Incentivo à Pesquisa    14%  45%  41% 

20 Integração Interorganizacional  32%  36%  32%  

22 Modernização de Recursos Materiais 0  41%  59% 

30 Probidade     0  18%  82% 

FATOR 05 – RESPEITO AO SERVIDOR 

35 Respeito     4%  18%  78% 

34 Reconhecimento    0  39%  68% 

33 Qualificação dos Recursos Humanos  0  27%  73% 

27 Polidez     14%  22%  64% 

18 Honestidade     4%  4%  92% 

26 Plano de Carreira    9%  27%  64% 

16 Harmonia     9%  37%  54% 

21 Justiça      0  45%  55% 

Figura 1 -  Fonte de dados da pesquisa: TAMAYO e GONDIM, 1996. 



 

A tabela anterior está dividida em cinco partes, sendo que cada uma delas corresponde 

a um fator. O fator 01 é responsável pela Eficiência/Eficácia e  abrange os valores eficácia, 

eficiência, qualidade, produtividade, comprometimento, planejamento, pontualidade, 

competência e dedicação. Este fator mede a percepção que os empregados tem da prioridade 

dada pela empresa à eficiência e eficácia manifestas na produtividade e na qualidade do 

produto.  

A partir dos dados apresentados, foi possível perceber que os resultados obtidos no 

fator 01( eficiência/eficácia) revelam uma predominância no conceito muito importante, em 

quase todos os valores, mantendo um índice alto de importância para a organização,  com 

exceção do valor planejamento ( 64%), que foi considerado como o menos importante. 

Entretanto, os fatores que apresentaram índices mais elevados, foram qualidade, 

comprometimento e pontualidade, todos com uma margem  73% de importância. 

O fator 02 é responsável pela Interação no Trabalho e  abrange os valores abertura, 

coleguismo, amizade, cooperação, criatividade, democracia, benefícios, flexibilidade, 

competitividade e sociabilidade. Este fator mede o quanto os empregados consideram a 

cultura da empresa como valorizando a interação positiva no trabalho. 

A partir dos resultados obtidos, percebeu-se que os valores mais altos foram amizade e 

cooperação com 64% e o valor considerado como menos importante para a organização, a 

democracia com 41%, entendendo este valor como participação dos empregados nos 

processos decisórios. 

O fator 03 é responsável por Gestão e abrange os valores tradição, hierarquia, 

obediência, fiscalização, supervisão, postura profissional e organização. Este fator mede a 

gestão de tipo tradicional e hierárquica, demonstrando o quanto a empresa enfatiza, em sua 

gestão, a tradição, a hierarquia e a supervisão. 

Dos resultados obtidos neste fator, obteve-se 77% como valor mais importante, que 

refere-se a postura profissional e menos importante, o valor supervisão com 50%, sendo esta 

definida como acompanhamento e avaliação contínua das tarefas. 

O fator 04 é responsável por Inovação e abrange os valores incentivo à pesquisa, 

integração interorganizacional, modernização de recursos materiais e probidade. Este fator 

mede a modernização, e o quanto a empresa faz referência à inovação. 



Foi possível notar neste fator que a maioria de seus valores atingiram índices mais 

baixos em comparação com os demais, com exceção do valor probidade (82%), que refere-se 

a administrar de maneira adequada o dinheiro público. 

O último fator, o 05 é responsável pelo respeito ao servidor e abrange os valores 

respeito, reconhecimento, qualificação de recursos humanos, polidez, honestidade, plano de 

carreira, harmonia e justiça. Este fator mede principalmente o quanto empregado é valorizado 

pela organização, no que se refere a reconhecimento, qualificação, carreira e harmonia. 

E neste último fator avaliado, notou-se que o valor mais acentuado foi a honestidade 

92% , definida como promoção do combate à corrupção na organização da questão 

dissertativa. 

Desta forma, pode–se afirmar que os valores que deveriam ser  importantes para esta 

organização são : qualidade, comprometimento, pontualidade, cooperação, postura 

profissional, probidade e honestidade que estão, todos relacionados à instituição financeira.  

A partir de média aritmética, é possível observar que os resultados obtidos, a partir do 

IVO foram: 71,4% para eficácia/eficiência, 53,2% para interação no trabalho, 60,8% para 

gestão, 53,5% para inovação e 68,5% para respeito ao servidor. 

Portanto para os respondentes, o fator que deveria ser mais importante para a 

organização, seriam os valores que envolvem eficiência e eficácia, atingindo 71,4%  do    

conceito muito importante. 

Entretanto, com relação à questão dissertativa sobre a retenção de talentos, os 

resultados obtidos estão demonstrados no gráfico seguir: 



 

 Figura 2 – Fonte : Dados da pesquisa. 

 

Resultados que demonstram que 30% dos respondentes acreditam que eficácia e 

eficiência são importantes para a retenção de  empregados na empresa, enquanto que 25% 

acreditam que o importante é interação no trabalho. Os fatores menos apontados foram a 

gestão e a inovação, ambos atingindo 3% cada um.  

E o fator considerado como mais importante, foi o respeito ao servidor, atingindo 

39%. 

Portanto, nesta organização observa-se que a geração Y está em busca do fator 05 – 

respeito ao servidor, que está voltado para a valorização do empregado. Este fator revela 

necessidade de respeito, reconhecimento profissional, qualificação de recursos humanos e 

plano de carreira. Valores voltados para a gestão de recursos humanos. Enquanto que o IVO 

demonstra que os aspectos importantes deveriam ser eficiência e eficácia. 

È possível perceber que embora a geração Y, tenha  consciência da importância da 

eficiência e eficácia, atualmente considera como fator crucial para retenção de talentos, o 

respeito aos empregados. 

 

6. Considerações Finais 

30%

25%

3% 3%

38%Valores Organizacionais para a Geração Y



A proposta do artigo foi identificar quais valores organizacionais são considerados 

fundamentais pela geração Y visando a retenção de talentos, ressaltando que o instrumento 

utilizado  permite vislumbrar valores idealizados. 

O resultado da pesquisa demonstrou quais valores são considerados importantes, para 

orientar a vida organizacional da empresa, retratando o compromisso com o aprimoramento 

dos produtos e serviços; o comprometimento no sentido de identificação com a missão da 

organização; a pontualidade referindo-se ao cumprimento de horários e compromissos; a 

cooperação como clima de ajuda mútua; a postura profissional ao promover a executar das 

funções ocupacionais de acordo com as normas de organização; a probidade ao administrar de 

maneira adequada o dinheiro público; e a honestidade ( como índice mais elevado ) no que se 

refere a promoção do combate à corrupção na organização. 

Foi possível perceber que o maior número de valores apontados pelos respondentes 

encontra-se dentro do fator eficiência / eficácia, que retrata a percepção dos empregados com 

relação à eficiência manifesta na produtividade, ou seja, os respondentes acreditam que o ideal 

seria a empresa considerar este valor como prioritário para sua manutenção no mercado. 

Por outro lado, a geração Y afirma que,  para se conseguir a retenção de talentos, seria  

necessário dar ênfase na valorização  do respeito ao empregado. 

Os dados empíricos evidenciam que esta nova geração está buscando dentro da 

organização, o reconhecimento, no sentido de valorização do mérito na realização do trabalho; 

a qualificação de recursos humanos no que se refere a promoção de capacitação; e o plano de 

carreira. 

Portanto, embora o segmento financeiro tenha um grande incentivo no que tange à 

práticas e políticas de Recursos Humanos e principalmente aos Benefícios, determinados pela 

Convenção Coletiva, esta geração revela interesses relacionados à reconhecimento profissional 

e não a remuneração. 

 Demonstra ainda que Plano de Carreira deveria ser melhor investigado, uma vez que a 

instituição oferece esse tipo de oportunidade ao empregado. Entretanto como as questões 

utilizadas foram fechadas e direcionadas, não foi possível interpretar exatamente o que a 

Geração Y quis dizer neste item. 



O estudo apresenta limitações, ao se perceber que os resultados obtidos enfatizam 

valores idealizados e não pertinentes à realidade/prática  da organização. 

Mas cabe ressaltar que o artigo proporciona uma abertura de campo de pesquisa para 

outros pesquisadores interessados em retenção de talentos, e permite compreender o que esta 

nova geração está buscando no mercado de trabalho. Proporciona ainda, novos 

conhecimentos da geração Y que está cada vez mais atuante nas organizações. 
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Resumo 

Este trabalho está fundamentado na Linguística de texto e em algumas bases teóricas da Análise Crítica do 
Discurso e tem por tema expor as dificuldades, por parte dos alunos que prestam processos seletivos para 
ingresso no ensino superior, em emitir opinião, no texto dissertativo, por ser o gênero solicitado nesta etapa. 
Nesse sentido, delimitou-se por problematização a verificação de quais são suas dificuldades, em opinar, no texto 
dissertativo, visto ser condição necessária para a produção deste gênero textual? Diante desse aspecto, os 
objetivos são: a) identificar as bases epistemológicas do processo de construção textual da opinião; b) descrever 
as dificuldades, por parte dos alunos, em construir textualmente opinião no texto dissertativo. Os resultados 
obtidos demonstram que as dificuldades relativas aos atos de opinar, em textos dissertativos, decorrem da falta de 
conhecimentos, por parte dos candidatos, acerca de representações específicas que organizam determinados 
aspectos da realidade vigente, logo não se podem interpretar, avaliativamente, tais representações para a produção 
de uma opinião, visto não ter armazenado as bases conceituais de uma representação, na sua Memória de Longo 
Prazo, impedindo a realização de quaisquer análises nesse cenário. 

Palavras-chave: Texto dissertativo, construção textual da opinião, argumentatividade. 

 

Abstract 

This work is based on the linguistic text and some theoretical foundations of Critical Discourse Analysis and is 
themed exhibit difficulties on the part of students who provide selection processes for entry into higher 
education, in an opinion in the text dissertation, to be gender requested at this stage. In this sense, was delimited 
by questioning checking what their difficulties, opine, dissertation in the text, as a precondition for the 
production of this genre? Considering this aspect, the objectives are: a) identify the epistemological foundations 
of the process of textual construction of opinion b) describe the difficulties on the part of students, to build 
belief in verbatim text dissertation. The results show that the difficulties related to acts of opining in texts 
dissertativos, stem from lack of knowledge on the part of the candidates about specific representations that 
organize certain aspects of current reality, then one can not interpret avaliativamente such representations to 
produce an opinion, because it has not stored the conceptual basis of a representation in its Long Term Memory, 
preventing the realization of any analysis in this scenario. 

Keywords: Text dissertation, textual construction of opinion, argumentativeness. 

 

1. Introdução 

 



Este artigo está fundamentado na Linguística de Texto e em algumas bases teóricas da 

vertente sócio-cognitiva da Análise Crítica do Discurso. Nesse âmbito a Linguística de Texto, 

em sua definição mais geral, é o estudo científico das unidades que, efetivamente, produzem a 

comunicação verbal, isto é, os textos. Para tanto, o linguista de texto necessita de 

multidisciplinaridade, pois, trata da língua em seu uso efetivo, com visão pragmática. Esta 

surge a partir de disciplinas com tendências linguísticas ou não, mais ou menos inter-

relacionadas como: retórica, poética, estilística, gramática (com maior especificidade a 

gramática gerativa e, em menor, com alguns enfoques estruturalistas, como os da escola de 

Praga, Teoria da Linguagem, Psicolinguística, Sociolinguística, Psicologia Social e do 

Conhecimento, entre outras). 

Ao se tratar de um objeto multidisciplinar, como o texto, foi necessário diferenciar 

texto-produto, do texto-processo. O primeiro é a representação verbal do que se pretende 

propor na interação comunicativa. O segundo é o conjunto de ações realizadas pela 

linguagem, que são caracterizadas de forma geral, como textualidade, intertextualidade e 

argumentatividade. 

Nesse sentido, Beugrande e Dresseler (1981) afirmam que a textualidade é uma 

habilidade da linguagem humana que tece um conjunto de elementos em textos. Para os 

autores, há sete fatores de textualidade.  Os internos são coesão e coerência, e os externos 

delimitam-se em informatividade, intertextualidade, intencionalidade, situacionalidade e 

aceitabilidade.  

Em se tratando dos fatores internos (coesão e coerência), os autores apresentam em 

seus estudos, as seguintes definições: a coesão sendo responsável pela unidade formal do 

texto, pois se constrói, através de mecanismos gramaticais e lexicais, sendo decorrente da 

coerência de um texto. A coerência é a responsável pelo sentido do texto e considerada fator 

fundamental da textualidade. Abrange, não só os aspectos lógicos e semânticos, mas, também, 

os cognitivos. Dessa forma, a coerência é um fenômeno que está ligado, intimamente, à 

interpretação do texto por parte do interlocutor, ou seja, está ligado diretamente á 

interlocução. 

Em relação aos fatores externos, postulam o seguinte: a intencionalidade sendo 

ligada diretamente à intenção do locutor em construir um discurso coerente, numa 

determinada situação comunicativa, pois está relacionado aos protagonistas do ato de 



comunicação. A aceitabilidade, por sua vez, está ligada diretamente à expectativa do 

interlocutor ao que vai ser apreendido, ou seja, se o texto é coerente, coeso e aceitável.  A 

situacionalidade sendo responsável pela pertinência e relevância de um texto, quanto ao 

contexto em que ocorre, demonstrando-se como a adequação do texto quanto à situação 

sócio-comunicativa. A informatividade que diz respeito à medida na qual as ocorrências de 

um texto são esperadas, ou não, conhecidas, ou não, no plano conceitual e no formal. A 

intertextualidade se definindo pelas formas utilizadas na produção e recepção de um texto, 

em função de depender do conhecimento que se tenha de outros textos, com os quais ele se 

relaciona. 

Sendo assim, a intertextualidade é uma característica que se define, enquanto elo, ou 

seja, diálogo entre textos: o texto 2 é uma resposta ao texto 1. Essa resposta pode ser 

construída por oposição (X não é Y); por complementaridade (não só X, também Y) e por 

adesão, embora o fator de informatividade leve a uma modificação no texto 2, em relação ao 

texto 1. 

A argumentatividade compreende o lugar de sedução, a fim de que o interlocutor 

aceite o que seu locutor propõe ou, ainda, abandone o que sabia para dar adesão ao que seu 

locutor recomenda. Toda argumentação implica intencionalidade e, dessa forma, não há textos 

ingênuos, pois  para haver textualização, o fator intencionalidade é necessário. Os textos 

podem ser mais argumentativos que outros para a construção do texto-produto, conforme as 

necessidades impostas pela situação de interação comunicativa, entretanto o presente artigo 

situa as dificuldades em opinar no texto dissertativo, por parte dos candidatos que passam 

pelos processos seletivos para ingresso no Ensino Superior, em função de ser o gênero 

solicitado nesta etapa. 

Verifica-se, neste sentido, a dificuldade citada como um problema generalizado, pois 

ainda que faça parte das preocupações dos professores do Ensino Fundamental e 

Intermediário, constata-se que os candidatos não possuem um repertório informacional 

relacionado às representações que prescrevem os conhecimentos, em circulação, frutos de 

diferentes vertentes teóricas, que possibilitam a construção da realidade vigente. Dessa forma, 

como é possível opinar, se é necessário, na produção do texto dissertativo o estabelecimento 

do diálogo com o paradigma que prescreve determinada representação, para justificar 

opiniões, nesse contexto, organizadas enquanto “saber novo” construído neste gênero de 

texto? 



Assim sendo, ao compreender que a linguagem humana não pode ser explicada por 

uma sequência de frases, pois o texto não se reduz à simples soma de palavras e frases que o 

compõe, linearmente,  deve-se considerá-lo como a unidade básica da manifestação da 

linguagem, pois o homem se comunica por intermédio de fenômenos linguísticos que só 

podem ser escritos no interior dos textos. Então, para que possam operar adequadamente com 

as categorias exigidas para a construção do texto-processo (textualidade, intertextualidade e 

argumentatividade) é indispensável a mobilização dos conhecimentos prescritos nas 

representações sugeridas nas propostas de redação (por exemplo), com vistas a identificar 

como se organiza sua visão de mundo acerca dos fenômenos que o cercam. 

2. O processamento da informação pelas memórias 

É possível constatar que o objetivo da Linguística de Texto é dar conta da boa 

formação do texto, então esta trata, tanto do texto-processo, quanto do texto-produto. Sendo 

assim, a base de suas investigações é cognitiva, apresentando um quadro inter, multi e 

transdisciplinar. A transdisciplinaridade está na responsabilidade das ciências cognitivas. 

Tendo em vista seus objetivos, os psicólogos da memória contribuíram para que os 

conhecimentos humanos fossem entendidos, em sua natureza memorial, pois em seus 

postulados, tais conhecimentos se definem como representações mentais das coisas que 

acontecem no mundo. Já os psicólogos sociais, com o interacionismo simbólico, apresentam, 

enquanto contribuição, como a identidade do indivíduo é construída por ele, em sociedade, a 

partir do outro. 

Nesse sentido, para Dias (1996), a identidade do indivíduo pode ser construída 

enquanto a consciência que dispõe de si, como individualidade, singularidade, embora 

apresente a noção de singularidade num todo que norteia suas interações sociais, há uma 

determinada regularidade de ações que caracterizam sua identidade social, cultural e ideológica, 

por meio da forma utilizada para a construção de suas avaliações acerca do ocorre no mundo. 

Kintsch e van Dijk (1975) investigam o texto-processo. Para tanto, trataram de 

verificar como os seus informantes resumem e se lembram de histórias. Os resultados obtidos 

de suas pesquisas propiciaram diferenciar: macro, micro e superestrutura textuais. As 

macroestruturas textuais compreendem os sentidos mais globais do texto, em outros termos, o 

resumo construído pelo leitor, de forma a estabelecer a coerência textual. As microestruturas 



compreendem os sentidos secundários construídos por microproposições (unidades de 

sentido), num processo de expansão semântica do texto produto, a partir de inferências e 

explicitações de implícitos realizadas pelo leitor. A superestrutura é um esquema textual vazio, 

que se define por categorias e regras de ordenação. Assim, os autores concluem que há três 

armazéns de memória para definir o processamento da informação e a construção do texto-

processo: memória de longo, médio e de curto prazos. 

A Memória de Longo Prazo (MLP) funciona como arquivo dos conhecimentos já 

processados e armazenados pelo produtor. Ela armazena, tanto conhecimentos individuais, 

quanto sociais.  

A memória social compreende um conjunto de conhecimentos sociais, decorrentes da 

interação do processador, ao compreender o vivido e o experienciado em sociedade. De forma 

geral, os conhecimentos sociais armazenados nas memórias de longo prazo das pessoas 

decorrem de discursos públicos e institucionalizados (família, escola, igreja, empresa, estado, 

entre outras). O armazém individual arquiva representações mentais, formas de conhecimento, 

construídas por experiências pessoais. Tanto os conhecimentos sociais, quanto os individuais, 

são organizados por sistemas de conhecimento e os mais importantes são: o sistema 

linguístico – que se refere aos conhecimentos da língua e de seus usos; o enciclopédico – que 

se relaciona ao conhecimento de mundo; e o interacional – conhecimento relativo a atos de 

linguagem e às normas de interação comunicativa. 

A Memória de Curto Prazo (MCP) é sensorial, de natureza quantitativa, controlada por 

uma unidade de memorização, o chunk. Se esta unidade memorial encontrar-se lotada, a 

informação se perde. Portanto, assim que a informação dá entrada na MCP, é processada, 

recursivamente, ou seja, a ordem, ora é linear, ora é alinear para a produção de proposições 

que são modificadas na Memória de Trabalho (MT), que está na entrada da memória de longo 

prazo.  

A Memória de Trabalho transforma as estruturas de língua em proposições e sentidos. 

Como a informação vai sendo processada, continuamente, as proposições que constroem a 

microestrutura do texto ficam na memória de médio prazo, até serem reduzidas para construir 

um sentido mais global, que será armazenada na Memória de Longo Prazo. 



Na Memória de Trabalho (MT), são construídas as representações mentais-ocorrentes, 

como forma de conhecimentos novos e interacionais, ao mesmo tempo em que se ativam 

velhos conhecimentos, já armazenados e que estão na memória de longo prazo. Processam-se 

as informações, a partir de novas entradas, numa dinâmica de intertextualização. 

Kintsch e van Dijk (1983), ao tratarem das estratégias de compreensão discursiva, 

verificaram que seus informantes, além de utilizar o conhecimento armazenado da 

superestrutura de um texto (conhecimento armazenado na memória de longo prazo social), 

utilizavam, também, um modelo de situação (armazenado na memória de longo prazo 

individual). O modelo de situação é um esquema mental construído por experiências pessoais, 

em contextos de produção comunicativo-interacional. Assim, o processador era capaz de 

reconhecer uma situação que não estava explícita no texto, mas que propiciava a ele produzir 

sentidos. Um modelo de situação pode ser definido como uma representação mental 

construída de interações comunicativas, nas quais o processador participou e, por essa razão, 

ele reconhece em qual situação o texto foi produzido, como, por exemplo, quando o locutor 

quer se proteger de uma incapacidade ele se sobressai falando mal de alguém. 

 A representação mental é construída na MT, enquanto forma de conhecimento 

interacional e tem por finalidade acionar os conhecimentos remanescentes, já armazenados na 

memória de longo prazo (MLP), reformulando-os devido às informações novas processadas. 

As pesquisas já realizadas sobre o processamento da informação propiciaram 

diferenciar os modelos interacionais sociais, dos modelos interacionais individuais.  

Os esquemas sociais interacionais, tais como atos de fala (ameaçar, seduzir, pedir 

desculpas etc.) são reconhecidos, devido aos papéis sociais que compõem a estrutura social 

dos grupos sociais. Já os esquemas individuais, modelos de situação, são projetados, a partir de 

experiências individuais, onde os diferentes papéis sociais adquirem novos sentidos. Assim, 

por exemplo: num esquema social interacional pode ocorrer o papel do crítico social, ao passo 

que, num modelo de situação, o papel do crítico é avaliado como forma de que o representa 

querer sobressair em relação aos demais. 

Dos Anjos (2005:30), tomando por base os resultados obtidos de pesquisas sobre o 

processamento da informação, afirma: 



Durante o processamento da informação, na memória de trabalho (MT), os 
conhecimentos persistentes são ativados para funcionar como Marco de 
Cognições Sociais, de forma a guiar a construção de novos conhecimentos; 
os conhecimentos flexíveis projetam modelos de situação, enquanto 
contextos cognitivos que podem ser modificados, o que explicita as razões 
de um mesmo indivíduo processar a mesma informação, não só de forma 
diferenciada, como também, em momentos históricos diferenciados. 

Em se tratando do modelo de situação, nota-se que este é flexível, pois decorre de 

como se situa o referente no mundo. Tal referente é focalizado, a partir de um ponto de vista 

e se apresenta em determinado estado de coisas. Portanto, o ato de situar é variável, pois a 

representação mental ocorrente é flexível e mutável, apesar dos conhecimentos persistentes 

funcionarem como guias. Sendo os conhecimentos sociais persistentes, entretanto 

modificados por eventos discursivos individuais, esses têm raízes históricas e 

contemporaneidade. Suas raízes são construídas, a partir do que é vivido socialmente, no 

decorrer do tempo, em determinado lugar. A contemporaneidade é organizada, a partir dos 

objetivos e interesses comuns aos grupos, no aqui e agora. A finalidade das raízes históricas é a 

de fixar e cristalizar conhecimentos sociais transmitidos, a partir de discursos institucionais; no 

entanto, sendo guias dos conhecimentos individuais, quaisquer eventos discursivos 

particulares, não institucionalizados, são caracterizados pela interação, entre o indivíduo e o 

social. 

Diante do exposto, este artigo situa os atos de opinar, na inter-relação das categorias 

Sociedade, Cognição e Discurso, considerando, tanto as representações mentais, sejam estas 

ocorrentes ou persistentes, como construções avaliativas, que se articulam, na interação social, 

a partir do Marco de Cognições Sociais.  

 

3. A organização textual da opinião 
 

Compreender a opinião consiste em depreendê-la enquanto a emissão de um juízo de 

valor acerca de quaisquer fatos ocorridos na realidade e seu alcance público intercorre no 

momento em que essa opinião é difundida e partilhada por determinado grupo social, na 

construção de crenças e valores simbolizadas como representações, com vistas a guiar e 

controlar o comportamento dos indivíduos em suas interações sociais.  

Nesse sentido, seu processo de difusão se concretiza por intermédio de discursos 

públicos e institucionais, pois colaboram para que o conjunto de crenças e valores constituídos 

pela opinião estejam subordinados aos interesses de uma classe de poder e sejam resultantes 



de suas observações em relação ao que acontece no mundo, por meio de projeções 

organizadas como pontos de vista. Tais projeções são direcionadas por objetivos, interesses e 

propósitos específicos, logo quando as pessoas dispõem dos mesmos interesses, objetivos e 

propósitos, reúnem-se em um grupo social e suas crenças constroem um Marco de Cognições 

Sociais. 

Van Dijk (1997) afirma que é complexo especificar um conceito para a opinião, pois 

mesmo que ela esteja presente na vida cotidiana e institucional, tem merecido pouca atenção 

de especialistas, do texto e do discurso. Em função dessa complexidade, o autor delimita a 

questão da opinião, como linguista, a partir da vertente sociocognitiva da Análise Crítica do 

Discurso, situada na mente, estabelecendo suas distinções em relação aos meios utilizados para 

expressá-la.  

Diante desse aspecto, seu processo de construção se dá por meio da representação 

mental que pode ou não ser manifestada discursivamente, logo os meios permitidos para a 

manifestação e utilização da opinião são diversificados, sendo aplicados ou expressos em 

conformidade às exigências implícitas nos diferentes contextos sociais. 

Assim, o autor afirma que a opinião é definida como forma de representação mental, 

sendo que a sua aquisição, seus usos e funções são sociais e sua expressão, na maioria das 

vezes, é discursiva, pois há muitas opiniões que não são expressas por textos verbais, mas só 

pensadas. 

A partir dos resultados já obtidos para conceituar opinião, van Dijk (1997), diz que os 

estudiosos apresentam diferenças existentes, entre episteme e doxa1, bem como 

conhecimentos epistêmicos, de conhecimentos avaliativos. Os epistêmicos são factuais e 

decorrem do que se constata, ao observar o mundo; por essa razão, pode-se aplicar a este tipo 

de conhecimento, o critério da verdade/falsidade, por exemplo, se alguém diz “O professor 

está na sala da coordenação”, isso é observável no mundo, portanto atribui-se o valor de 

verdade.  Os conhecimentos avaliativos são designados crenças e constituem a construção da 

opinião adotada pelas pessoas, em suas interações. A título de exemplificação, quando uma 

pessoa enuncia “Há fadas e gnomos no meu jardim”, contata-se a explicitação de uma crença, 

na medida em que não há como comprovar a presença materializada de fadas e gnomos. 

                                                            
1 Opinião pública. 



Ao discutir a diferença entre conhecimentos epistêmicos e avaliativos, van Dijk propõe 

que todas as formas de conhecimento, por decorrerem da projeção de um ponto de vista, 

também, são avaliativas e, portanto, crenças. 

Assim, Guimarães (1999:59) afirma: 

As opiniões, ao serem construídas pela mente, implicam que termos, 
inicialmente, de uma representação mental de X que, ao ser interpretada 
avaliativamente, produz uma opinião sobre X. A representação mental de X 
é social e está arquivada, após processamento cognitivo, na Memória de 
Longo Prazo das pessoas; nesse sentido, tal representação resulta de um 
processo de aquisição do conhecimento de X, a partir de uso e funções que 
X tem em sociedade. Assim, por exemplo, o conhecimento de Presidente da 
República já é representado, mentalmente, por uma avaliação de seus atos, 
em relação à nação presidida por ele; trata-se, portanto, de uma 
representação construída, a partir de um Marco de Cognições Sociais, que 
implica saberes e crenças sobre o que seja presidente da nação. 

Portanto, no momento em que uma opinião é construída na Memória de Trabalho, 

local onde são construídas as representações mentais ocorrentes, faz-se necessário que se 

ativem as representações mentais-tipo, ou seja, àquelas que estão armazenadas na Memória de 

Longo Prazo. Assim sendo, é indispensável considerar que uma representação mental seja 

uma forma de conhecimento, ou seja, ao se ter a ideia de como X é representado socialmente, 

a partir de sua designação, é possível que se tenha uma avaliação, levando em consideração 

seus atos diante da sua representação. 

Em se tratando das representações adquiridas e armazenadas socialmente, estas já 

possuem formas de avaliações sociais. Assim, por exemplo, se alguém diz “Pedro não é um 

bom aluno”, este alguém expressou uma opinião, pois apresentou um julgamento que avalia, 

negativamente, a atuação de Pedro, como aluno em sala de aula. 

Contudo, para que isso seja feito por alguém é indispensável entender que ele já 

adquiriu uma representação mental do que seja aluno e que esta representação implica juízo de 

valor para a sua atuação, no papel social de aluno em sala de aula. 

Sendo assim, é necessário que se diferenciem as representações mentais adquiridas, 

pois estas são organizadas, a partir de um marco de cognições sociais, no qual é definido, 

ideologicamente, como um conjunto de ideias que estabelecem parâmetros avaliativos para as 

ações dos seres, no mundo real, de acordo com os interesses dos grupos sociais, em que estão 

inseridos. 



  

4.   A criação de um estado de coisas para a construção do conhecimento e sua 

institucionalização 

Segundo Baudet e Denheiére (1992), o homem tem uma forma específica de construir 

conhecimento. Ela decorre da projeção de um ponto de vista para captar o objeto do mundo.  

Cada ponto de vista é guiado por interesses, objetivos e propósitos do sujeito. Dessa forma, 

um mesmo objeto no mundo pode ser representado por uma multiplicidade de maneiras, pois 

tudo depende do que foi focalizado. Logo, a focalização constrói um estado de coisas para um 

objeto captado, por essa razão, o mesmo objeto, dependendo do ponto de vista, constrói 

conhecimentos diferentes. Portanto, há a necessidade de se institucionalizar conhecimentos, a 

fim de que as pessoas possam interacionar-se umas com as outras. 

Para van Dijk (1997), a vertente sócio-cognitiva circunscreve-se na inter-relação das 

categorias de análise Cognição, Discurso e Sociedade, pois, cada uma destas se define pelas 

demais. Em sua perspectiva, os conhecimentos humanos são constituídos no e pelo Discurso 

em Sociedade, estabelecendo a construção das Cognições Sociais, que guiam as individuais, 

num processo interativo contínuo do já-sabido e o construído. Portanto, constata-se que os 

conhecimentos humanos são, concomitantemente, individuais e sociais. Embora os 

conhecimentos sociais sejam os guias dos conhecimentos individuais, estes modificam àqueles, 

numa relação dialética contínua, entre discursos institucionalizados e eventos discursivos 

particulares. Sendo assim, sob a ótica do autor, é exatamente a integração do estudo das 

dimensões cognitivas, com as sociais, que permitem melhor compreensão, entre: Discurso e 

Sociedade. 

Para o autor, a Sociedade é definida por um conjunto de grupos sociais. Cada grupo 

social é identificado como a reunião de pessoas, que têm os mesmos objetivos, interesses e 

propósitos e, por esta razão, têm o mesmo ponto de vista para focalizar o que ocorre no 

mundo. Dessa maneira, há um constante conflito intergrupal, pois as formas de conhecimento 

variam, de grupo para grupo. Os discursos públicos institucionalizados manifestam cognições 

extragrupais, homogeneizando as diferenças grupais. 

Nesse sentido, todo discurso público institucionalizado é orientado por três grandes 

categorias que são: Poder, Controle e Acesso. O poder é definido pela reunião de pessoas que 



tomam decisões e têm autoridade de impô-las, aos demais e é nesse espaço que se localiza a 

ideologia.  

O controle reúne um outro grupo de pessoas, que coloca em execução o que o poder 

decidiu e só terá acesso ao público, por meio de textos que o controle determina. Sendo assim, 

os grupos sociais definem-se por conhecimentos, extra e intragrupais. Esse conjunto de 

conhecimentos constrói o Marco das Cognições Sociais de um grupo. 

O Discurso é visto como uma prática social, que se define por participantes, suas 

funções e ações. Dessa forma, cada discurso seleciona determinados papéis sociais para seus 

participantes representarem. Daí, sua relação com a Sociedade e Cognição. Tais interações são 

fixadas para diferentes contextos sociais, dependendo da ideologia ou da cultura, como 

reuniões informais familiares, encontros profissionais, institucionais, debates parlamentares 

e/ou acadêmicos. 

Portanto, o ato de dissertar subjaz uma nova projeção acerca do ocorre no mundo, a 

partir de uma circunstância construída na forma de premissa-hipótese que visa uma espécie de 

“desestabilização” do que se enuncia no paradigma vigente que organiza uma representação, 

complementando-o com a apresentação de novas perspectivas sobre o que se propõe discutir, 

organizado enquanto tema. Assim sendo, há a necessidade de articular as categorias Discurso, 

Cognição e Sociedade para que se mantenha a noção de coerência na textualização do 

dissertativo. 

5. A argumentação no texto dissertativo 

O dissertativo vem sendo tratado, apenas na escola, no ensino de redação e proposto, 

simplesmente, como a ação de emitir opiniões, sem haver detalhamentos. Nesse sentido, essa 

modalidade discursiva é privilegiada, mais especificamente no Ensino Médio, com vistas a 

preparar o aluno à construção de um raciocínio analítico, em que possa estabelecer relações 

com o que prescreve o paradigma vigente implícito ao tema, para a identificação de problemas 

que merecem atenção e discussão, preparando-os para dialogar no interior do discurso 

científico. 

De forma geral, o texto dissertativo é o que mais tem apresentado dificuldades para a 

sua produção. No que se refere à instituição escola, no Brasil, o texto dissertativo proposto 

tem por base o texto dissertativo acadêmico-científico. Os textos acadêmicos são produzidos 



na universidade e são guiados pelos textos científicos de pesquisa, de revisão e de ensaio. 

Segundo Silveira (2012), o discurso científico é caracterizado pelo diálogo constante do 

cientista, como o paradigma vigente. Este compreende um conjunto de problemas, já 

resolvidos, a serem resolvidos, modelos teóricos e metodológicos, acatados pela comunidade 

científica. O cientista, ao dialogar com o paradigma vigente, se sente satisfeito e dá sua adesão 

a ele. Caso contrário, constrói-se um problema, cuja resolução objetiva complementar ou 

substituir o que o paradigma vigente propõe. 

Baseado nesses moldes que contribuem para a organização do discurso científico, é 

que o texto dissertativo se constitui, entretanto as avaliações são construídas a partir de fatos 

sociais e não científicos, fundamentadas na exposição de argumentos que visem a legitimação 

da opinião do locutor. 

Nesse sentido, 

A dissertação é um tipo de discurso através do qual procedemos à reflexão 
sobre as coisas, onde explicitamos opiniões e sobretudo onde a nossa 
intenção é fazer com que o nosso interlocutor acate as nossas opiniões e, 
desse modo, se ponha do nosso lado nas  considerações que tecemos. 
(MARTINEZ, 1988: 91) 

Diante desse aspecto, constata-se, a intenção persuasiva presente na constituição do 

texto dissertativo, no qual o ato de persuadir refere-se à possibilidade de fazer com que o 

outro aceite as suas conclusões, como verdadeiras. Para Charaudeau e Mainguenau (2004: 

374), “a persuasão pode ser vista como o produto dos processos gerais de influência”. Dessa 

forma, para que seja alcançado este propósito é indispensável o uso de argumentação, pois 

esta orienta discursivamente o interlocutor a tomada de conclusões na convergência dos 

interesses do produtor da dissertação. 

Segundo Vignaux (1976), a argumentação é um comportamento global com um papel 

mais essencial que as próprias palavras enunciadas, pois se preocupa em situar as 

circunstâncias, a posição dos interlocutores, sua história e histórias, com o intuito de 

privilegiar tal fenômeno. 

Assim sendo, o princípio da teatralidade se constitui, pois no momento em que alguém 

emite um discurso frente ao seu interlocutor, deve fazê-lo, no sentido de intervir sobre o 

julgamento do outro, apresentando o seu, persuadindo, no sentido de apresentar outra 

representação, em relação à que seu interlocutor já tenha, sobre as coisas do mundo. 



A nova representação se apresenta, enquanto forma de conhecimento avaliativo, ou 

seja, como uma opinião. Dessa maneira, há a necessidade, sempre, de situar o que o 

interlocutor tem como representação do mundo e, por isso, a argumentação se aproxima mais 

do teatro, que da lógica. Portanto, argumentar significa representar de outra maneira, o que o 

outro já teria representado para si e, para tanto, é fundamental que o produtor represente, 

também para si, a situação em que está seu interlocutor, para que se possa ter uma ideia de 

como o discurso, enquanto teatralidade, pode ser representado, na memória do produtor. 

Vignaux (1976), em seus estudos, amplia as questões relacionadas à argumentação, 

focalizando seu tratamento investigativo para o texto e discurso, pois antes o problema era 

tratado, apenas, por filósofos. Em suas postulações, ele afirma que o discurso, tanto fala de 

objetos físicos referentes ao real concreto mantendo relações com os acontecimentos que 

foram produzidos, quanto fala do que será produzido e das possíveis relações, entre os 

objetos. Sua seleção e os tipos de relação, que o produtor estabelece entre eles, fazem com que 

os objetos escolhidos sejam apresentados ao seu interlocutor, a partir de determinadas 

situações. Estas são determinadas pelo discurso, e não pelo real, ainda que sejam apresentadas, 

no discurso, como reais. 

Consequentemente, quando se estuda a argumentação, no discurso, é imprescindível 

levar em consideração a diferença existente, em três dimensões: a do mundo real, a das 

representações mentais e a da enunciação. A primeira, é relativa ao que acontece no mundo; a 

segunda, é cognitiva; e a terceira, é a representação, em língua do que quer se comunicar. Estas 

três dimensões estão relacionadas, umas às outras, por modalidades, de acordo com a 

existência/não existência no mundo real, do objeto do discurso. 

Nesse âmbito, é possível concluir a não existência de neutralidade discursiva, no 

momento em que alguém explicita sua opinião, pois há a expressão de juízos de valores que 

intencionam atrair o interlocutor, persuadindo-o no alcance da sua adesão em relação ao que o 

produtor da dissertação textualiza, na utilização de argumentos que visam legitimar sua 

opinião. 

6. Considerações Finais 

Diante do exposto, constata-se que o ato de dissertar implica a construção de 

conhecimentos, por meio da projeção de um novo ponto de vista que objetiva capturar um 



objeto no mundo, sendo orientado por interesses e objetivos delimitados pelo sujeito, na 

apresentação de novas perspectivas para o tratamento de determinada representação.  

Nesse sentido, a argumentatividade passa a ser um dos principais recursos que 

possibilitará a legitimação do “saber novo” proposto no texto dissertativo, pois no que diz 

respeito ao tratamento da argumentação, é imprescindível que se entenda a linguagem, 

enquanto uma representação que contribui para a construção da realidade, de forma a refletir 

todos os modos de ser, de experimentar e de atuar em sociedade.   

Então, ato de argumentar, parte da adoção de uma atitude que visa orientar o discurso, 

no sentido de tomar determinadas conclusões, na convergência dos interesses do produtor da 

dissertação, sendo concretizado enquanto um ato linguístico, pois a argumentatividade 

constitui um processo de interação social, por meio da língua. 

A organização textual da opinião ocorre na Memória de Trabalho em função de ser o 

ambiente propício para a construção das representações mentais ocorrentes, que visam 

atualizar os conhecimentos remanescentes da Memória de Longo Prazo, entretanto é 

imprescindível o acionamento das representações mentais-tipo, armazenadas nesta memória, 

pois constata-se que uma representação mental é uma forma de conhecimento, porque ao ter a 

noção de como “algo” é representado, no âmbito social, por meio da sua designação, é 

verificável a obtenção de uma avaliação, na observância das atitudes do sujeito, diante de uma 

representação. 

 Assim sendo, as dificuldades relativas aos atos de opinar em textos dissertativos por 

parte dos candidatos, que participam de processos seletivos para ingresso no Ensino Superior, 

decorrem da falta de conhecimentos acerca de representações específicas que organizam 

determinados aspectos da realidade vigente, logo não podem interpretar avaliativamente tais 

representações para a produção de uma opinião, visto não ter armazenado bases conceituais 

de tal representação na Memória de Longo Prazo, impedindo a realização de quaisquer 

análises nesse cenário. 
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Resumo: 
 
O presente trabalho aborda a reocupação de nordestinos nas terras bolivianas. Naquela ocasião cearenses, maranhenses, 

piauienses e outros deram inicio ao extrativismo borracha na região que pertencia a Bolívia. Naquele momento encontraram 

grandes dificuldades na região para efetivar a exploração da borracha em larga escala. 

Palavras chave: Ocupação, conflito, litigio e migração. 

 

Abstract: 

This paperaddresses thereoccupationoflandinnortheasternBolivia.At that timeCeará, Maranhão, Piauíandothers gavestart 

torubberextractionin the regionthat belonged toBolivia.At that timefoundgreat difficultiesin the region tocarry out 

theexploitation of rubberon a large scale. 

Keywords: Occupation,conflict, disputeand migration 
 

 

1.Introdução 

 

Buscando uma melhor da identificação do seringueiro no vale do Acre, onde homens que migraram 

do Ceará para o Acre a partir de 1890, na tentativa de compreendê-los nas suas formas mais amplas e 

particulares de inserir-se na floresta. Pretende-se no decorrer do trabalho mostrar um seringueiro real, 

que lutou, organizou-se, resignificou vários aspectos de um nordeste no Acre, criando meios de 

sobrevivência na floresta e não tratá-los como sujeitos vitimados, pobres coitados mais sim como 

sujeitos que criaram, recriaram, forjaram situações para garantirem a permanência no meio rural 

acreano.  

O termo seringueiro usado no sentido clássico tornou-se inadequado para designar variadas 

experiências constituídas ao longo de décadas pelos que migraram do Ceará para as florestas da 

Amazônia.  



Abordo os seringueiros em suas lutas enfrentadas no cotidiano dos seringais. Esse novo 

olhar para o seringueiro nordestino percebe-se um sujeito revestido de uma carga cultural muito rica, 

repleta de valores, costumes, religiosidade oriundos de varias partes do nordeste brasileiro precisamente 

do Ceará.  

 

 

2.  Nordestinos ocupam parte do território boliviano.  

 
A ocupação da Amazônia Ocidental ocorreu por volta da metade do Século XIX, por 

nordestinos que tinham, como desbravadores, a missão de explorar a região e defender o território 

Amazônico contra os holandeses, franceses e ingleses, que adentraram na região em busca das ‘’drogas 

do sertão”: sementes, plantas aromáticas e madeira. No início dos primeiros anos de ocupação 

portuguesa na Amazônia, foram sendo constituídos os primeiros núcleos, os quais eram, na verdade, as 

sedes das missões religiosas, comandadas pelos jesuítas, com suas ordens religiosas oriundos da Europa, 

os religiosos tinham com o objetivo de transmitir e catequizar os “nativos” através da ideologia católica 

europeia para os povos indígenas. Entretanto, essa ocupação, datada da primeira metade do século 

XIX, não alcançou a região que é hoje o Estado do Acre; Como enfatiza Bastos: 

 

Com a restauração portuguesa, a coroa resolveu inaugurar uma nova etapa experimental no processo 
colonizador das terras do norte do Brasil, daí resolução, através da carta régia de 25/12/1652, de 
extinguir o governo geral do Maranhão (...) o estado foi dividido em duas capitanias distintas, 
governadas por capitães-gerais, através dos regimentos expedidos pela metrópole. A separação das 
duas capitanias abria uma enorme brecha, ameaçado ainda mais a defesa da região2. 

 
Em 1840 ocorreu a primeira expedição, comandada por João da Cunha Correia, no vale do rio 

Juruá região pertencente ao Peru comparado o mapa da expedição com o mapa do atual Estado do 

Acre a expedição ocorreu no norte do Estado; somente em 1866, os vales do rio Purus e do Alto rio 

Acre foram percorridos toda a extensão pertencia ao Estado boliviano os exploradores, eram 

provenientes do Amazonas e do Pará todos buscavam encontrarespeciarias na mencionada região .  

O atual Estado do Acre, desde o período de sua ocupação até a atualidade, está localizado na 

parte mais ocidental do território brasileiro. Situado no extremo oeste da Região Norte do Brasil. O 

Estado do Acre faz fronteira ao norte com o Estado do Amazonas, a leste com Estado de Rondônia, e 

ao sul com o Peru e a oeste, com a Bolívia. Sua superfície territorial é de 153.149,9 km², o 

                                                            
2BASTOS, Maria Francismar de Souza. Fundamentos Econômicos da Ocupação Portuguesa na Amazônia 
(1616-1750). 1981, p: 20. 
 



correspondente a 3,2% da Amazônia brasileira e 1,8% do território nacional. Conforme os mapas do Brasil e 

do Estado do Acre; 

 
                 Figura 1: Mapa do Brasil – Destacando o Estado do Acre. 
Fonte:Atlas Geográfico 1998. 
 

O atual Estado do Acre foi incorporado a território nacional brasileiro definitivamente 1909 

pois não pertencia ao Brasil; inicialmente pertenceu à coroa espanhola do período da colonização 

espanhola ate a transformação dos vice-reinados hispânicos em repúblicas, na subdivisão dos vice-

reinados o Acre pertencia ao vice-reinado do Peru, com os vários processos de independências a 

imensa região foi dividida entre duas novas repúblicas o Peru e a Bolívia.  

O tratado de Ayacucho assinado em 23 de Novembro de 1867, tinha a finalidade de demarcar 

as fronteiras entre o Brasil e vários países da América do Sul, a consolidação do tratado foi a 

regulamentação das fronteiras dentre os vários países que fizeram parte do acordo estavam e aceitaram 

as regras do acordo aceitaram e passaram a obedecer os limites entre os países Brasil, Peru e Bolívia. 

Décadas depois do tratado de Ayacucho, as terras que compõem atualmente o território 

acreano mesmo pertencendo ao Peru e a Bolívia passaram a sofrer freqüentes visitas de brasileiros 

interessados em encontrar qualquer matéria prima que pudessem ser explorada na imensa região.  

O advento da produção da borracha na Amazônia e a crescente exportação da matéria prima 

(borracha) para vários países da Europa desencadeou uma grande onda migratória de brasileiros na 

perceptiva de ser seringueiros e serem inseridos no processo de produção da borracha.  

Em poucas décadas a produção extraídas por nordestinos já despontava no cenário nacional 

com uma produção em larga escala, naregião do vale do rio Acre. Um dos fatores que contribuíram 



para a prosperidade da extração do látex foi a grande quantidade de seringueiras existente a em todo o 

vale do Rio Acre. 

A existência da grande quantidade de seringueiras na floresta exerceu um certo fascínio nos 

nordestinos, atraindo assim milhares de cearenses para a extração do látex, fato ocorrido na segunda 

metade da década de 1890. Conforme o mapa 30% do atual Estado do Acre pertencia ao território 

boliviano. 

Toda a região que compreende o vale do rio Acre, pertencia ao território boliviano, porem, 

convém ressaltar que a região era habitada somente pelos povos indígenas, das nações “Pano e Aruak”3. 

O governo boliviano até 1890 não tinha realizado nenhum processo de exploração na mencionada 

região, devendo se a vários fatores dentre eles podemos citar as questões climáticas considerando que é 

uma região muito quente e úmida e a população estava habituada a temperaturas mais frias típicas dos 

altiplanos bolivianos o segundo fator deve-se questões geográficas o acesso a região era de muito difícil 

acesso e por último uma boa parte da população boliviana estava envolvida na extração de prata nas 

minas de potosi, somente com o advento da borracha em vários locais da Amazônia e alto valor 

agregado a borracha de látex da seringueira atraindo centenas e milhares de homens para extrair látex 

nas bordas da Amazônia ocupando áreas ate então nunca ocupadas por brasileiros. Em 1894 o governo 

boliviano recebeu denuncias que a região do alto e baixo rios Acre e Abunã existia a presença de 

centenas de seringueirosbrasileiros extraindo látex e confeccionado borracha sendo transportado a 

produção para as cidades de Manaus e Belém.  

O governo boliviano determinou que fossem organizados expedições para reocupar a região 

ocupada por seringueiros brasileiros. Porem, quando as primeiras expedições bolivianas chegaram à 

região do Acre por volta de 1895 detectaram que o número de homens existentes em toda extensão de 

terras bolivianas era maior do que haviam sido informados, existindo assim toda uma estrutura 

montada por brasileiros para garantir o sucesso na extração da hervea.    

            A extração do látex não ocorreu em toda extensão das terras boliviana ocorreu somente em 

uma região mais ao norte do País sendo ao sul do atual Estado do Acre. A extração do látex naquela 

região boliviana teve seu inicio por volta do ano de 1893, quando centenas de cearenses expandindo as 

fronteiras com o Estado do Amazonas adentram no território boliviano no arfam de encontrar 

seringueiras para extrair o látex e confeccionar borrachas. Esse período é marcado por uma grande 

procura da matéria-prima, em locais ainda não explorado pelos nordestinos em detrimento do alto 

preço agregado a produção da borracha, nas praças das cidades de Manaus e Belém a borracha era 

negociada em libra esterlina e a oscilação dos preços eram cotados na bolsa de valores de Londres. 

                                                            
3 Troncos linguísticos que deram origem as varias nações indígenas em toda extensão do território acreano.  



Centenas de empresas com sedes em Londres e Paris montaram filiais nas cidades de Manaus e Belém. 

Manaus destaco-se pela pujança de suas construções, comércios, lojas, bulevares, palacetes, operas, 

teatros e monumentos grandiosos, a cidade de Manaus era conhecido como a “Paris” dos trópicos 

vivencia-se o período da “belle époque” amazônica, período áureo para a elite enriquecida com a 

produção da borracha e período de esperanças e sonhos para os migrantes nordestinos. 

Um dos fatores que motivaram a migração de nordestinos para toda a região Amazônica deve-

se a uma surpreendente oferta de mão-de-obra, em virtude das constantes secas que assolavam o 

Estado do Ceará, em contra partida as noticias que vinham da Amazônia davam conta de uma região 

rica e prospera naquele momento por volta da primeira e segunda década de 1890 impulsionou milhares 

de sertanejos para o vale amazônico. 

A ocupação dos vales dos rios Acre Purus dentre vários fatores posso destacar dois, o primeiro 

fator é o geográfico os rios navegáveis durante todos os 365 dias do ano possibilitam as idas e vindas de 

embarcações transportando nordestinos para as margens dos rios e o segundo fator é a concentração 

seringueiras em regiões que tinham acesso aos rios. A extraordinária riqueza extrativista da região 

acreana logo ganhou fama em todos os vales amazônicos saindo da Amazônia chegou à capital do 

Ceará Fortaleza a região acreana era vista por alguns cearenses como um verdadeiro “paraíso”, ao ir 

para o Acre tornar-se-iam seringueiros e poderiam melhorar a qualidade de suas vidas. E assim ao 

chegar ao Acre passaram Produzir muita borracha tinham como meta trabalhar por um período de dois 

ou três anos nos seringais e posterior esse período voltariam para o Ceará, onde reencontrariam suas 

famílias: esposas, filhos, países e mães que foram deixados no sertão cearense, pois ao deixaram o Ceará 

não foram para morar definitivamente mais sim morar por tempo determinado um período curto 

suficiente para ganhar dinheiro e voltar para o nordeste. 

Os cearenses foram para os vales do Acre na busca do “ouro nego” a borracha, por um período 

curto tinham como perspectiva de vida residir “melhorar de vida” e depois voltar para suas terras 

natais; segundo Craveiro Costa: 

 

No correr dos anos 1877-1879, quando o Ceará foi flagelado por horrorosa seca, o interior do 
Amazonas começou a povoar-se. Data daí a colonização, por que, no dizer de Pirre Denis, foi uma 
verdadeira colonização que se operou na floresta Amazônica, remontando a esse tempo a 
intensificação da indústria da borracha. Todo o imenso vale do Amazonas encheu-se de cearenses 
tangidos da terra natal, fenômeno climatério assolador, que secava os rios, despovoava os lares, 
ermava os campos, transformava as campinas verdejantes em nuas e áridas estepes da morte.  A 
onda povoadora dirigiu-se, de preferência, para as bacias do Juruá e Purus, rios mais facilmente 
navegáveis, servido por vapores, com um comércio que se anunciava promissor e a indústria da 
borracha em adiantada fase de colonização4. 

                                                            
4COSTA, Craveiro. A conquista do deserto Ocidental. 2ª ed. São Paulo/SP: Companhia Editora Nacional, 
1974,p:24. 
 



 
 

A população rural pobre dos Estados do Ceará e do Piauí estavam vivenciando períodos 

difíceis, provocadas pelas secas, ocorridas no período de 1877 a 1888. Esse longo período de estiagem 

ocasionou a busca de novos espaços no norte para amenizarem os problemas provocados por essa 

longa estiagem.  Uma grande parte da população, por sua vez já, estava desesperada, vendo suas 

plantações sendo consumidas pelas secas, os animais morrendo por falta d’água, esperando a chuva que 

não caia no solo muitos sertanejos perderam a esperança e migraram para a região amazônica na busca 

do extrativismo.  

Famílias inteiras sem ter o que comer nem o que beber passou a buscar alternativas viáveis 

para vencerem os problemas vivenciados no dia-a-dia pela população; Creusa Rancy afirma que:  

 

Este homem do sertão, cujo espírito de liberdade e independência são acentuados, tem sua 
existência voltada para as atividades agropecuárias em pequena escala... Porém, a incerteza do 
equilíbrio na próxima estação faz com que o sertanista, apesar de suas qualidades de luta que o 
destacam no conjunto do homem brasileiro, vale dizer seu amor à terra e ao trabalho, a 
liberdade sempre pregada. As crises começaram, a falta legumes de qualquer espécie era 
geral, o povo contava para a alimentação apenas com a farinha do ano findo e as 
charqueada feitas às pressas com o gado, já na grande maioria doente.5 

 

A produção extrativista envolvia pouquíssimos recursos técnicos, sendo função basicamente 

da existência de árvores lactíferas e de uma mão-de-obra primitiva e rudimentar. A grande quantidade 

de nordestinos em uma região de alta densidade de seringueiras propiciou a transformação da floresta 

em grandes seringais, que foram divididos em colocações de seringa e estradas de cultivo. Os primeiros 

nordestinos rapidamente deixavam para trás as margens dos rios e igarapés, paulatinamente, 

embrenhavam-se na floresta, em busca de formar colocações de seringa com o maior número de 

seringueiras e, de acordo com o maior número de árvores, formavam suas colocações de seringa e 

davam um nome para a localidade onde o seringueiro fixaria residência de colocação. Na maioria das 

vezes os nomes das colocações estavam relacionados com o nordeste ou nomes que resiginificamam 

suas vidas com os familiares deixados no nordeste.  

A incerteza dos seringueiros e seringalista era algo constante na região acreana o governo boliviano 

iniciou incursões nos seringais para garantir a soberania na região, em certos momentos tentavam 

intimidar os seringueiros com ameaças de expulsar os seringueiros.      

                                                            
5RANCY, Cleusa Maria Damo. Raízes do Acre (1870-1912) 2ª ed. Rio Branco/AC: M. M. Paim, 

1992, p:67-68 

 



Na primeira metade de 1899 o espanhol Luiz Galvez, com um grupo de cearenses 

organizaram um movimento para expulsar os bolivianos da região que ameaçavam o labor dos 

seringueiros. 

No dia 19 de julho de 1899 Galvez com o apoio dos seringalistas e alguns seringueiros que 

habitavam a região próxima da margem do rio Acre nas proximidades da vila denominada de Puerto 

Alonso local da intendência boliviana na região acreana.  

O Espanhol Luiz GalvezRodríguez de Ariasproclamou o Estado Independente do Acre. Que ficou 

conhecido na historiografia regional como a Republica de Galvez.  

Os seringueiros que estavam na região boliviana, sofriam constantes ameaças da guarda 

boliviana, em alguns momentos os seringueiros foram ameaçados de morte, torturas psicológicas e o 

mais grave a cobrança de altíssimos impostos por cada quilo da borracha produzido na região, eram 

explorados de todas as maneiras possíveis ao comprarem gêneros alimentícios provenientes da cidade 

de Manaus pagavam um preço muito alto pois, era cobrado tarifas alfandegárias da mercadoria vendidas 

para os seringueiros nos seringais bolivianos.  

A região produtora de borracha no vale do rio Acre despertava um grande interesse tanto para 

os seringueiros como para os seringalistas que eram os proprietários dos seringais. E a presença da 

guarda boliviana na região era uma ameaça aos interesses dos seringalistas e o governo do Estado do 

Amazonas que estava ganhado com a comercialização da borracha em Manaus. 

Digo que o espanhol foi para a região litigiosa boliviana, na tentativa dedefender os interesses 

dos seringalistas e os interesses do governo do Estado do Amazonas o senhor Ramalho Junior, porem 

não percebi em nenhum momento metas voltadas para defender os interesses dos seringueiros. A 

preocupação com a região não perpassava em discutir o bem estar e a qualidade de vida dos 

seringueiros mais sim com as grandes somas adquiridas em libras esterlinas na região para banqueiros, 

comerciantes e seringalistas na região boliviana. 

 O Estado Independente do Acre teve uma curta duração, sua duração foi oito meses (do mês 

de julho de 1899 ao mês de março de 1900). No período em que a região litigiosa esteve como Estado 

Independente continuou atraindo centenas de nordestinos para as florestas para extraírem látex. Porem 

convém ressaltar que os nordestinos não tiveram grandes benefícios com a proclamação do Estado 

Independente, quem lucrava com a grande extração e quantidade de látex extraído das matas eram os 

seringalistas e as grandes empresas européias. Os seringueiros por sua vez tinham uma jornada de 

trabalho muito grande e raramente saiam de suas localidades, para não perderem tempo na extração do 

látex. 

Em marco de 1900 Luiz Galvez foi expulso da região do vale do rioAcre pela Marinha 

brasileira. Convém ressaltar que a saída de Galvez de Puerto Alonso não mudou o cotidiano dos 



seringueiros. A região permaneceu ocupada por milhares de nordestinos extraindo látex das seringueiras 

no labor da borracha e resistindo às pressões do governo boliviano, em expulsa-los da região boliviana.  

 

3. Seringalistas contrários às decisões do Governo boliviano  
 

Os problemas foram agravando-se vertiginosamente envolvendo osseringueiros, seringalistas e 

bolivianos. O governo boliviano enviou varias expedições ao Acre para garantir a soberania da Bolívia 

na região e usufruir das riquezas extrativistas existentes na região.  

Ao analisar relatos de soldados bolivianos e seringueiros brasileiros digo que autoridades 

bolivianas presentes naquele momento na região concluíram que não conseguiriam sobrepor-se aos 

seringueiros e que o controle da região pela Bolívia estava cada vez mais distante de ser algo concreto. 

Analisando documentos do Itamarati acerca daquela região acreana percebe-se a ausência de 

ações e um controle do Estado boliviano e brasileiro na região. Mediante aos problemas com os 

seringueiros nordestinos e a ausência de ações do governo brasileiro o governo boliviano encontrou 

uma saída para os problemas da ocupação de nordestinos brasileiro, arrendou toda a região para o 

cônscio de empresas norte Américo denominado de BolivianSyndicate. 

Em 14 de julho de 1901, foi criado o BolivianSyndicate (syndicate, em inglês, significa cartel), 

um conglomerado anglo-americano sediado em Nova York. O contrato arrendava a região litigiosa, por 

30 anos. Toda região acreana, que estava ocupada por brasileiros, nas cláusulas do contrato estabelecia 

60% dos lucros do extrativismo para a Bolívia e os 40% restantes para o BolivianSyndicate. O acordo 

ainda autorizava o emprego de força militar como garantia de seus direitos na região, e a opção 

preferencial de compra do território arrendado, caso viesse a ser colocado à venda. 

As bases do acordo foram articuladas em sigilo, tendo em vista que a Bolívia estava em litigio 

com o Brasil. O contrato foi enviado ao Congresso Nacional Boliviano para que aprovasse as cláusulas 

acordadas entre o ministro das relações do exterior boliviano Félix Aramayo e os acionistas anglo-

americanos. 

Segundo documentos encontrados no parlamento boliviano alguns parlamentares bolivianos, 

adversários de Aramayo, eram contrários ao “Contrato Aramayo”. 

Foi criada, então, a Comissão de Fazenda e Indústria com o objetivo de analisar o contrato. 

Uma das conclusões apresentadas pelos membros da comissão foi que era impossível à Bolívia 

conservar o território do Acre sem o aporte de capitais externos, pois não havia uma presença efetiva 

do Estado boliviano e, uma base demográfica nacional na região, ocupada, principalmente, por 

brasileiros. Fatores esses que eram agravados pela resistência dos bolivianos em descer do altiplano até 

o vale amazônico. 



A comissão considerava que, dentre todas as hipóteses levantadas, o arrendamento era a única 

solução, afirmando “desgraciadamente em laactualidad no se ofreceningunootromedio, ni como 

probabilidadlejana”. O relatório foi aprovado no dia 17 de dezembro de 1901.  A efetivação do acordo 

tornava a “ocupação” do Acre pelos representantes do BolivianSyndicate um fato concreto.  

A propagação da assinatura do acordo entre a Bolívia e o cônscio de empresas gerando um mal-

estar, sem precedentes, dos brasileiros contra os vizinhos bolivianos. O governo brasileiro 

imediatamente iniciou uma campanha para desacreditar o BolivianSyndicate junto a governos e grupos 

financeiros que poderiam vir a se aliar ao cartel. 

Digo que a consolidação do arrendamento cada vez mais tornava-se distante de ser consolidada 

a região ganhou novos elementos que ao longo de dois anos novos elementos ganharam novos 

contornos. Em primeiro de julho de 1902, José Plácido de Castro organizou um movimento contra os 

soldados bolivianos. 

O movimento armado durou quase dois anos com centenas de mortes de ambos os lados na 

tentativa de coibir a concretização do arrendamento das terras acreanas para o grupo norte americano. 

Todo o movimento armado com seringueiros tinha como objetivo a quebra do contrato com a 

companhia internacional.  

Com a propagação do movimento armado na região o “BolivianSyndicate” resolve, em 

fevereiro de 1903, abrir mão do contrato com a Bolívia e os prejuízos da quebra de contrato seriam 

indenizados pelo governo brasileiro com uma quantia de 114 mil libras esterlinas. 

Em 1904 parte do atual Estado do Acre foi anexado, definitivamente, ao território Brasileiro, 

com a assinatura do Tratado de Petrópolis, acordo firmado entre os governos da Bolívia e do Brasil 

acordo esse que garantiu a permanência de centenas de “almas” nordestinas a permanecer no labor do 

extrativismo. É importante frisar que após a assinatura do tratado de Petrópolis, a região boliviana 

passou a ser administrada pelo governo do Brasil transformando a região litigiosa em Território 

administrado pelo governo federal.  

A vida dos seringueiros não sofreu nenhuma transformação ou por que não dizer nenhuma 

alteração neste processo de transição do governo boliviano para o governo brasileiro, os seringueiros 

permaneceram extraindo látex, produzindo borracha, na saga da prosperidade extrativista, 

embrenhados na floresta em uma vida muito solitária com pouco contato entre o dono do seringal e 

outros seringueiros.  

 

4. Pontos de vistas do trabalho dos seringueiros. 
 



Ao discutir as relações sociais existentes entre seringueiros e seringalistas existem várias 

interpretações a cerca do trabalho dos seringueiros nos seringais acreanos, alguns autores interpretaram 

as relações de trabalho nos seringais.   

Euclides da Cunha, na sua passagem em 1905 pelos seringais margeados pelos rios Solimões e 

Purus, registrou com seu olhar a constituição e funcionamento dos seringais acreanos, constituindo-se 

como fonte importante, considerando seu não comprometimento político ou econômico com as elites 

vinculadas ao seringalismo. 

Na visão de Euclides da Cunha o seringueiro totalmente dependente do proprietário do 

seringal, com uma dívida financeira impagável, levando-o ao diagnóstico de que o seringueiro foi o 

homem que trabalhava para “escravizar-se”, pois estava preso a “mais criminosa organização do 

trabalho”. Na sua interpretação os seringueiros estavam sendo regidos por regulamentos impostos 

pelos proprietários, onde estava expresso que o nordestino que se fazia seringueiro não podia dedicar-

se à agricultura de subsistência; sua produção de borracha só deveria ser vendida ao seringalista a que 

estava vinculado e tinha que comprar os bens para sua sobrevivência apenas no barracão de seu senhor. 

Outra constatação a cerca do funcionamento dos seringais foi registrado por Mário Guedes, 

quando em 1914 esteve, em nome da Fazenda Nacional nos seringais do Município de Sena Madureira, 

como encarregado do Posto Fiscal local. Esse autor percorreu seringais nos rios Íaco e Caeté onde 

ouviu seringueiros e registrou alguns testemunhos. Na região encontrou os seringueiros dependentes do 

proprietário do seringal, toda a produção de borracha tinha que ser entregue ao patrão; só podia 

comprar mercadorias do barracão, ao qual estava vinculado e pagando “renda”6 pelas estradas de 

seringas utilizadas e pelo transporte de suprimentos do barracão para a colocação de seringa, bem como 

da borracha para a sede do seringal. 

Mario Guedes não fez nenhuma referência se o seringueiro da região estava ou não 

praticando a agricultura de subsistência, mas como evidenciou que o seringueiro estava totalmente 

dependente da estrutura do barracão, supõe-se que o mesmo estava proibido de produzir agricultura, o 

que perdurou até a deflagração da chamada crise da borracha amazônica, em 1914.  

Arthur Cezar Ferreira Reis, na obra oseringal e o seringueiro, fez uma descrição densa a 

cerca da constituição e do funcionamento dos seringais da Amazônia como um todo, explicitando 

também as relações sociais e econômicas empreendidas entre proprietários de seringais e seringueiros. 

Descreve o seringueiro no período clássico da produção de borracha na Amazônia, como sendo 

obrigado a entregar toda a borracha produzida somente ao proprietário do seringal, bem como, era 

                                                            
6 O pagamento da renda consistia em pagar vinte por cento de toda produção de borracha para o dono do 
seringal.  



forçado a adquirir os produtos necessários a sua sobrevivência na floresta, somente do barracão ao qual 

estava vinculado.  

Na leitura que fizemos de um relatório produzido por Avelino Chaves, proprietário do 

seringal “Guanabara”, no Alto Purus e lido na Conferência Nacional da Borracha, no Rio de Janeiro em 

1913, percebe-se as regras em vigor, ditadas pelos donos dos seringais e pelas chamadas “Casas 

Aviadoras”. O documento, além de deixar claro a visão que o seringalista tinha do seringueiro na 

transição do século XIX para o XX, evidencia de forma indireta a situação do nordestino/seringueiro 

totalmente endividado e dependente. Endividamento prévio iniciado no Nordeste, no momento do 

recrutamento e aprofundado no seringal, quando o proprietário do barracão lhe fornecia o suporte para 

a produção de borracha, recebendo em pagamento, toda produção do seringueiro. 

Explicitamos as descrições realizadas pelos autores citados, caracterizando o seringueiro que 

experimentou a constituição dos seringais do Acre, no último quartel do século XIX e nas duas 

primeiras décadas do XX, para evidenciar as especificidades em que viveram naquele contexto 

histórico. Os seringueiros eram obrigados à dedicação exclusiva à produção de borracha, não lhes 

sendo permitido produzir a agricultura de subsistência ou dispor de tempo para dedicar-se à coleta de 

castanha e à pesca. No período citado, o seringueiro foi ostensivamente controlado pelo proprietário do 

seringal, com objetivo de que ele produzisse o máximo possível de borracha, por isso a vigilância 

permanente, e daí a implantação dos mecanismos para atingir tais fins. 

Dedicação exclusiva à produção de borracha. Essa foi a característica principal do 

seringueiro no chamado “Primeiro Ciclo da Borracha”, período que poderia também ser denominado 

de processo de constituição dos seringais do Acre, entre outros.  

Pelo exposto, podemos dizer que as relações de poder entre seringueiros e seringalista eram 

objetos sempre de tensão, pois, na visão de três autores o seringueiro era um “escravo” os autores 

analisaram o seringal de fora para dentro do seringal. Ao entrevistar um seringueiro retratam uma outra 

visão da vida nos seringais, retrata a convivência entre “patrão e seringueiro” mais com uma outra 

conotação, segundo o entrevistado Antônio Moreira da Silva; 

 

...Vim para o Acre pra ficar rico e voltar, mas, fui ficando, ficando (…). A borracha tinha um preço 
muito bom. O patrão era uma pessoa muito boa no barracão tinha de tudo e nada faltava à gente 
escolhia o que queria comer Depois de 1945, a borracha teve uma queda no preço mais continuei 
cortando e vendendo para o barracão. Era um tempo bom no seringal a gente plantava de tudo do 
milho ao feijão e criava todo tipo de bicho era muita fartura só passava fome se o cabra fosse 
preguiçoso. Nesta época eu morava no seringal Três Redenção, na colocação Manjericão , com 08 
estrada de seringa; eu saía, pra cortar, 02 horas da madrugada, e chegava com o leite, 03 horas da 
tarde. Em três dias fazia uma borracha de 50 quilos. Nesta época, até tirei um saldo. Cheguei a 
colocar dinheiro no banco, agente tinha de tudo na colocação só comprava sal, querosene munição 
e algum remédio. Depois de muitos anos estava cansado falei para o senhor Altervir, gerente do 



seringal. Fiz uma casa no barranco do rio e deixei de cortar e passei a plantar na praia tinha muita 
fartura de melancia, jerimum e banana trabalhava muito mais tinha fartura.7 
 

 

Para assegurar permanência dos seringueiros nas colocações de seringas para extrair a maior 

quantidade de látex em um labor de quatorze a quinze horas diários sempre na perspectiva de aumentar 

à produção considero a uma verdadeira corrida em busca do acréscimo da produção de pelas de 

borracha. O seringalista na eminência de aumentar a produção      conclamava para que seringueiros 

ocupassem lugares mais distantes das margens dos rios desbravando novas colocações de seringas.  

Segundo Artur Cesar a cada seringal desbravado pelos nordestinosao longo dos rios as casas 

aviadoras com sede em Manaus e Belém passavam a suprir com mantimentos utensílios domésticos, 

ferramentas os barracões que eram as sedes dos seringais para dar todo o suporte para a extração do 

látex sempre em maior escala. 

Os seringueiros recebiam em suas colocações de seringa todos os gêneros alimentícios, 

bolacha, biscoito, arroz, óleo, carne seca e jabá,parte dos alimentos era provenientes da Europa e outros 

alimentos eram do nordeste, sul ou sudeste do Brasil. Ao analisar documentos no palácio Rio Negro 

em Manaus conclui-se que os preços dos alimentos que eram enviados para o Acre sempre eram altos 

ou superfaturados, alegava-se alguns fatores as longas distancias da cidade de Manaus aos seringais, a 

escassez de alimentos e o risco dos seringueiros comprar e não pagar. O controle da distribuição dos 

gêneros cabia ao seringalista e seus empregados sempre obedecendo vários critérios bom desempenho 

do seringueiro, grande produção do seringueiro e saldo no barracão. Esses gêneros alimentícios, bem 

como, utensílios usados na extração da borracha, armas de fogo, munição e remédios eram debitados 

na conta de cada seringueiro em uma caderneta, para que posteriormente fossem pagas com a produção 

da borracha.  

Cada seringueiro morava em uma localidade denominadas de colocação de seringas 

organizadas umas distantes das outras dentro da floresta. Eram distantes umas das outras, a distância 

entre uma colocação e outra eram em horas uma hora, duas horas ou mais, as mais distantes da sede do 

seringal chegava a serem quatro dias de caminhada nos varadouros até a sede do seringal. Conforme o 

croqui de um seringal existente no vale do rio Acre no primeiro ciclo gumifero na Amazônia até 1913. 

Cada seringueiro ao chegar à colocação de seringa “batizava” a localidade dando um nome à 

colocação de seringa os nomes eram os mais variados podia ser nomes de santos, locais de suas 

vivencias no nordeste ou regiões como, por exemplo: “Jatobá”, “Vai quem quer”, “Oco do mundo”. 

Os nomes representavam o estado de espírito dos seringueiros os nomes estavam relacionados a 
                                                            
7Antonio Moreira da Silva morador no bairro Taquari na cidade Rio Branco-Acre, entrevistado no dia 20 de 
dezembro de 2008. 
 



sentimentos de alegria ou tristeza, solidão, abandonos, desespero ou esperanças, prosperidade e as 

constantes lembranças da terra natal deixadas no sertão nordestino.  

 Na margem dos rios ficava a sede dos seringais, que era conhecida em toda região norte como 

Barracão.  

Barracão era a residência do dono do seringal o seringalista e o local onde guarda-se os 

gêneros alimentícios provenientes das cidades de Manaus e Belém e também o local onde era guardado 

a produção de borracha vindo interior da floresta para ser enviado para Manaus, Belém e 

posteriormente para o mercado europeu. 

  A estrutura da sede do seringal era uma pequena vila onde o seringalista exercia seus poderes 

de “governador” cabia ao seringalista administrar a sede do seringal bem como todas as colocações de 

seringas, algumas colocações estavam distantes dias de caminhadas da sede na margem dos rios. A 

hierarquia do seringal apresentava-se da seguinte forma conforme podemos observar a fotografia do 

seringal volta da empresa; 

a) O seringalista era o dono do seringal morava na sede do seringal, sempre nas margens dos rios e 

administrava toda extensão de terras de suas sedes o barracão. 

b) O guarda-livros era um empregado de confiança do seringalistatomava conta do movimento do 

seringal: anotava a quantidade de quilos de borracha que cada seringueiro produzia por mês e a 

quantidade de mercadoria que cada seringueiro consumia por mês. O fornecimento de mercadorias 

estava sempre condicionado a produção de borracha de cada seringueiro. Quando o seringueiro 

produzia muita borracha era colocada uma grande quantidade de mercadoria a disposição do 

seringueiro. Nos casos em que o seringueiro adoecia e deixava de produzir borracha, diminuía o 

fornecimento de gêneros.  

c) O comboieiro era um empregado do seringalista responsável pelas tropa de burros do barracão, 

saiam da margem do rio percorriam todas as de seringa, pelo varadouro, que interligava as colocações 

de seringas à margem do rio onde estava situado a sede do seringal. Nessas viagens deixavam gêneros 

alimentícios e recolhiam a borracha produzida pelo seringueiro, essas viagens eram quinzenais. 

d) O noteiro era outro empregado do seringalista que morava na sede do seringal periodicamente 

deslocava-se de colocação em colocação de seringa, tomando nota do que estava faltando na casa do 

seringueiro e observando se havia borracha produzida. Geralmente, faziam essa visita às terças e 

quartas-feiras a cada duas semana (quinze dias), pois, na sexta feira e sábados o comboieiro deveria 

retornar com os pedidos feitos pelos seringueiros e recolhendo a borracha produzida na quinzena.  

 

5. Considerações finais. 

 



No decorrer de uma década e meia, milhares de nordestinos ocuparam o vale do rio Acre extraindo 

látex e repovoando a região que pertencia ao território boliviano. 

Ao serem descobertos por estarem extraindo as riquezas extrativistas boliviana foram denunciados 

pelas autoridades bolivianas. As denuncias frutificaram-se tardiamente já estava formado todo um 

sistema de aviamento na região boliviana. Seringueiros e seringalistas vindos de outras regiões do Brasil 

já estavam estabelecidos em todo o vale do rio Acrea pelo menos uma década. 

O Conflito ocorreu em detrimento à exploração e comercialização da borracha extraída dos 

seringais bolivianos que eram vendidos nas casas comerciais das praças de Manaus e Belém.    

Portanto, a disputa pela região litigiosa boliviana não era para uma expansão territorial, mas sim 

pelas riquezas do extrativismo existente na região dentre elas cito a borracha da seringueira e a borracha 

do caucho. Movidos pela saga do extrativismo milhares de nordestinos perderam suas vidas 

trabalhando e lutando contra bolivianos, animais peçonhentos e as espertezas dos seringalistas. 

Acredito que quase todos esperavam alcançar dias melhores para suas vidas e continuar morando nos 

seringais do vale do rio Acre. 

 

Referencias: 

ALBUQUERQUE, Gerson Rodrigues de. Seringueiros, caçadores e agricultores: 

trabalhadores do Rio Muru (1970-1990). Dissertação de mestrado defendida na PUC-SP, em 

1995. 

ALMEIDA NETO, Domingos José de. “Aos trancos e barrancos”: identidade cultural e 

resistência de ex-seringueiros na periferia da cidade de Rio Branco – Acre (1970-1980)”. 

Dissertação de mestrado defendida em 2001, na Universidade Federal de Pernambuco. 

BASÍLIO, Sandra Teresa Cardiolli. Seringueiro de Xapuri na Luta pela Terra e Defesa da 

Floresta: projeto seringueiro, cooperativismo e educação popular. Dissertação de mestrado 

defendida na PUC-SP, em 1992. 

BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: editora UFMG, 1998. 

BOFF, Clodovis. Deus e o homem no inferno verde: quatro meses de convivência com as 

CEBs do Acre. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1980.  

CHAVES, Avelino de Medeiros. A exploração da hevea: no Território Federal do Acre, 

1913. 

COSTA SOBRINHO, Pedro Vicente. Capital e trabalho na Amazônia Ocidental: 

contribuição à história social e das lutas sindicais no Acre. São Paulo: Cortez: Rio Branco-Ac, 

UFAC, 1992; 

CUNHA, Euclides. À margem da história. São Paulo, Martins Fontes, 1999. 



_______________. Um paraíso perdido (ensaios, estudos e pronunciamentos sobre a 

Amazônia). Rio de Janeiro: José Olympio/Fundação de Desenvolvimento de Recursos 

Humanos, da Cultura e do Desporto do Governo do Estado do Acre, 1986. 

DUARTE, Élio Garcia. Conflitos pela terra no Acre: a resistência dos seringueiros de 

Xapuri. Rio Branco-Acre, casa da Amazônia, 1987. 

JUNIOR, Benjamin Abdala (org.). Margens da cultura: mestiçagem, hibridismo & outras 

misturas. São Paulo: Boitempo, 2004. 

MARTINELLO, Pedro. A “batalha da borracha” na segunda guerra mundial e suas 

conseqüências para o vale amazônico. Tese de doutoramento defendida na USP, em 1985. 

OLIVEIRA, Luiz Antônio Pinto de. O sertanejo, o brabo e o posseiro: a periferia de Rio 

Branco e os cem anos de andanças da população acreana. Dissertação de mestrado defendida 

na Universidade Federal de Minas Gerais, em 1982. Rio Branco-Acre, Governo do Estado do 

Acre, 1985.  

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redes Interorganizacionais em Feiras Livres : Estratégia para um Tipo de 

Varejo Tradicional. 

 

 

Clayton Alves Cunha  

Mestrando em Administração pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

clayton_cunha@terra.com.br 

 

Denis Rodrigo Garcês Lopes  

 Mestrando em Administração pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

Coordenador de curso de graduação na Universidade Nove de Julho de São Paulo 

denis.lopes@uol.com.br 

 

 Resumo 

O tema denominado Redes Interorganizacionais é enfatizado por estudiosos em Administração desde a década 
de 90. Redes Interorganizacionais são acordos entre diferentes empresas para que relações cooperativas possam 
ser criadas e operadas em busca de vantagens Competitivas, como forma de atuação e sobrevivência no mercado. 
As Feiras Livres são locais tradicionais de distribuição de alimentos que nos últimos tempos sofrem concorrência 
direta e pesada de redes varejistas (hipermercados, supermercados e sacolões), com muito mais estrutura e poder 
de barganha dos que os tradicionais feirantes, fazendo com que esse tipo de varejo tenha que repensar sua 
estratégia de atuação e garantir sua existência. Estudamos uma rede interorganizacional formada por 5 feirantes 
que comercializam produtos similares em alguns casos e completamente diferentes em outros, que para garantir a 
sobrevivência no mercado resolveram atuar em forma de Rede. Observamos que trata-se de uma  Rede 
Horizontal e Informal que trocam informações e experiências no que tange à Logística, desbravamento de novos 
mercados e manutenção de mercados existentes. 
Concluímos com tudo isso que a atuação em formato de redes interorganizacionais é uma estratégia que pode ser 
aplicada mesmo em um ambiente naturalmente informal como o das Feiras Livres e que essa estratégia já 
demonstra resultados para esse tipo de Varejo. 
 
Palavras Chave : Redes Interorganizacionais, Feiras Livres, Varejo, Estratégia, Cooperação, Troca de 
Informações. 
 

Abstract 

The theme called Interorganizational Networks is emphasized by scholars in Administration from the 90s. 
Interorganizational networks are agreements between different companies so that cooperative relations can be 
created and operated in search of Competitive advantages as a way of acting and survival in the market. The 
street markets are local traditional food distribution that lately suffer direct and heavy competition from retailers 
(hypermarkets, supermarkets and retail shops), with much more structure and bargaining power of the traditional 
fairground, making this type of retail has to rethink its business strategy and ensure its existence. We studied a 
interorganizational network formed by 5 merchants that sell similar products in some cases and completely 
different in others, that to ensure survival in the market decided to act in the form of network. We note that this 
is a Network Horizontal and Informal who exchange information and experiences regarding the logistics, 
clearing new markets and maintaining existing markets.We conclude from all this that the action in the form of 
inter-organizational networks is a strategy that can be applied even in a course such as the informal street markets 
and this strategy has shown results for this type of retail. 
 
Keywords: Interorganizational Networks, Free Trade, Retail, Strategy, Cooperation, Information Exchange. 
 



1 – Introdução 

 

 O tema denominado Redes Interorganizacionais é enfatizado por estudiosos e teóricos 

da administração com maior frequência desde meados da Década de 90. Segundo Jarillo 

(1998), as redes são conhecidas como acordos entre diferentes empresas que com o 

estabelecimento de relações cooperativas possam criar e sustentar Vantagens Competitivas. 

 Diversos são os benefícios da atuação em Redes Interorganizacionais, tais como, a 

troca de conhecimentos, ganhos de produtividade, Aprendizado conjunto, compartilhamento 

de operações, estudo e exploração de novos mercados. (BALESTRIN e VERSCHOORE, 

2008). 

 Popularizado por Porter (1998), os clusters industriais que podem ser traduzidos como 

aglomerados industriais, como referências às empresas associadas em um ramo particular da 

economia, ligadas por características comuns e complementares. 

 Embora as teorias sobre Redes Interorganizacionais sejam direcionadas para o estudo 

em indústrias, outros ramos da economia podem ser estudados sob a ótica de Redes. 

 O presente artigo tem como objetivo o estudo de Redes Interorganizacionais aplicadas  

a um dos ramos da Economia mais tradicionais. O Mercado Varejista, mais especificamente as 

Feiras Livres.  Segundo Santos e Cordeiro (2011), as feiras livres são consideradas além de 

uma atividade varejista, uma atividade cultural que ainda desempenham papel importante no 

abastecimento de alimentos nas cidades brasileiras.  

 Embora apresentem grande importância para as cidades, as Feiras Livres enfrentam a 

concorrência de Tipos de Varejo mais estruturados, como supermercados e hipermercados, e 

necessitam agregar valores e estruturas fortes para garantir a sua existência no futuro. Uma das 

estratégias possíveis que podem ajudar as Feiras Livres e feirantes a se manterem no mercado 

é a atuação em Rede. 

 Dado o cenário, com as oportunidades proporcionadas pela atuação em Rede e a 

necessidade de atualização e estruturação das Feiras Livres, levantou-se uma questão que deu 

origem ao problema de pesquisa :  Qual é os Tipo de Rede Interorganizacional e quais são as 

vantagens observadas na atuação em Rede em uma Rede de Feirantes da Cidade de São Paulo? 

 Visando  responder a esse questionamento, a pesquisa propõe os seguintes objetivos :  

 

 Identificar dentre os tipos de Redes teóricos qual é o tipo de Rede interorganizacional 

aplicado na rede composta por feirantes 



 Identificar quais das vantagens da atuação em Redes interorganizacionais são 

absorvidas pelas operações em feiras livres. 

 

 

O Objeto de estudo é uma rede composta por 5 feirantes com operações distintas, 

onde os produtos comercializados podem ser complementares, sendo que para que se 

possa atuar com melhor produtividade, economia e alcance de mercados, optaram por 

atuar em rede. 

A partir das observações realizadas nesse estudo, pretende-se contribuir com as 

pequenas empresas e feirantes em particular, verificando como se dão as atividades em 

rede e como as redes podem ajudar a melhorar o desempenho de feirantes e feiras livres. 

 

 

2 – Referencial Teórico 

 

2.1 – Redes Interorganizacionais  

 

 As Redes interorganizacionais são alvo de estudos acadêmicos desde meados da 

década de 90, dadas as movimentações de mercado, o desenvolvimento de novas tecnologias e 

o grande aumento das exigências de clientes e consumidores, porém trata-se de um antigo, 

dede quando abordado por Marshall (1920). 

 Segundo Balestrin e Vargas (2004), os conceitos de redes são aplicados em muitas 

relações interfirmas existentes no mercado, variando desde joint ventures , passando pelas 

alianças estratégicas, terceirizações, subcontratações, distritos industriais, chegando a também 

serem estudadas como redes sociais. 

 Para Cassarotto e Pires (2001), uma rede interorganizacional trata-se de uma 

associação de empresas que se relacionam de maneira formal ou informal, que podem ser 

restritos a uma região específica ou que podem ser formadas por empresas não 

necessariamente próximas geograficamente. 

 Esse tema é  cada vez mais abordado pela comunidade científica dadas as recentes 

exigências mercadológicas e em busca de produtividade. Para Nohria e Eccles (1992), existem 

algumas razões específicas que as empresas e organizações busquem a atuação em redes :  

 



 1 – Emergência em definir as bases competitivas do presente e do futuro. O futuro, no 

caso, é a atuação em forma de redes interorganizacionais ou interfirmas, sendo que as 

organizações hierarquicamente constituídas ficaram para trás. 

 

 2 – O desenvolvimento das tecnologias da informação que facilitam a atuação das 

redes interorganizacionais e; 

 

3 -  A utilização da Análise de redes interorganizacionais como disciplina acadêmica 

que  deixa de ser restrita ao campo da Sociologia, passando a ser  estudado por uma gama 

maior de disciplinas e ramos do conhecimento. 

 

 Levando em consideração as Redes Interorganizacionais formadas por pequenas e 

Médias empresas, as redes interorganizacionais podem ser um fator crítico entre o sucesso e o 

fracasso das mesmas, uma vez que, organizações desse porte quando atual individualmente 

possuem limitações de recursos humanos, financeiros e operacionais que podem fazer com 

que suas vantagens competitivas (quando existem na atuação individual), sejam perdidas ou 

não desenvolvidas. 

 

 Amato Neto (2000), define que para que uma rede interorganizacional e/ou um APL 

(Arranjos Produtivos Locais), para que sejam caracterizados, devem responder a alguns 

fatores, nomeados como dimensões, que com base em alguns indicadores avaliam as redes 

interorganizacionais. As Dimensões são as seguintes :  

 

 Dimensão Geográfica : Analisa as vantagens competitivas obtidas através da 

concentração geográfica dos membros da rede. Para mensurar esse ítem são avaliados 

a proximidade das matérias-primas, a proximidade dos fornecedores, o alcance do 

mercado consumidor de produtos e serviços produzidos pela rede, entre outros. 

 

 Dimensão Econômica : Mede a importância, participação e relevância da rede 

interorganizacional para a microeconomia regional. São avaliadas a Localização dos 

Concorrentes, as transações interorganizacionais, a participação dos trabalhadores na 

economia, as fontes dos recursos e a participação das vendas da Rede no Estado. 

 

 



 Dimensão Institucional :  analisa a atuação de entidades externas às organizações da 

Rede, que envolve as instituições públicas, entidades de classe e agências de fomento à 

atuação. 

 

 Dimensão Social : Mensura o impacto social da atuação da Rede na sociedade e/ou 

comunidade em que a rede faz parte. 

 

 Dimensão Tecnologia :  voltado à capacidade inovadora das organizações pertencentes 

à Rede, em relação aos produtos e serviços comercializados. 

 

 Dimensão Ambiental : Mensura o engajamento das empresas participantes da Rede em 

relação ao Desenvolvimento sustentável e preservação do Meio Ambiente. 

 

 Dimensão Governança :  Que analisa os mecanismos de coordenação das atividades 

da rede, bem como, as ações realizadas pelos membros da rede, planejamento e 

execução de estratégias de atuação conjunta 

 

 Dimensão Capacitação Gerencial :  Que mensura os aspectos relativos ao 

desenvolvimento corporativo da rede, através do desenvolvimento de seus líderes e 

administradores, verificando a Gestão Financeira, Gestão Comercial e a Gestão de 

Pessoas. 

 

Embora as Dimensões listadas acima, sejam direcionadas para a avaliação de indústrias 

e redes industriais, é possível utilizar algumas das dimensões para a avaliação dos fatores 

de uma Rede interorganizacional composta por empresas que atuam em Feiras Livres. 

 

 

2.2 – Tipologia de Redes Interorganizacionais 

 

 As Redes Interorganizacionais podem ser concebidas para o ajuste e o 

desenvolvimento de diversas estratégias diferentes de acordo com o ramo das organizações 

pertencentes à rede, bem como, as formas de cooperação e competição e as exigências do 



mercado consumidor dos produtos e serviços trabalhados, que podem influenciar na 

concepção da Rede em si. 

 Segundo Balestrin e Vargas (2004), os principais tipos de Rede interorganizacionais 

aplicados são os seguintes :  

 

 Redes Verticais :  São as Redes que possuem estrutura hierárquica, onde organizações 

com estruturas mais desenvolvidas exercem influência sobre as organizações de menor 

porte. São mais utilizadas quando existe a necessidade de as empresas de maior porte 

estarem próximas aos clientes, porém que utilizam-se de serviços de empresas 

menores, dado o seu grande alcance geográfico. 

 

 Redes Horizontais : São constituídas por empresas independentes que não sofrem 

interferência e/ou influência de outras empresas, na maioria das vezes de maior porte. 

Embora independentes elegem algumas atividades para atuar em conjunto com outras 

empresas, tais como : Desenvolvimento de Novos Mercados, suporte de custos, 

Desenvolvimento de operações conjuntas, tais como, logística e distribuição, ações de 

Marketing entre outras. Trata-se do tipo de rede em que a participação e cooperação 

entre os agentes é de fundamental importância para o sucesso da rede, bem como, 

estrategicamente, formam um ambiente de aprendizagem constante, favorecendo a 

concentração dos esforços dos membros da rede sem coibir as ações estratégicas de 

seus participantes. 

 

 Redes Formais : (Contratual) Aquelas formalizadas através de contratos com normas e 

procedimentos que devem ser adotadas por seus membros. Podem ser redes verticais 

e horizontais que optaram pela formalização de seus processos. 

 

 Redes Informais :  São aquelas que permitem encontros informais entre seus 

participantes, como forma de troca de experiências e informações, onde a livre 

participação de seus membros é estimulada. Podem também ser redes horizontais e 

verticais que optaram por uma estrutura formal mais flexível, onde seus membros 

agem em conformidade com os interesses mútuos da rede e a confiança mútua é 

valorizada. 

 



A participação em Redes interorganizacionais, como abordado anteriormente pode ser de 

fundamental importância estratégica para as Pequenas e Médias Empresas, entre elas as Feiras 

Livres.  

 De acordo com Human e Provan (1997), a atuação em redes interorganizacionais 

podem proporcionar alguns resultados que fazem com que as vantagens competitivas das 

Pequenas e Médias empresas que participam das Redes sejam aproveitadas. São eles :  

 

a) Trocas Interfirmas (ou interorganizacionais) – que se referem às transações entre os 

participantes da rede, podendo ser : compras  e venda de produtos e serviços entre os 

membros da rede,  trocas de informações sobre mercados, tecnológicas e de soluções 

de problemas e de competências entre os membros da rede. 

b) Credibilidade Organizacional :  A Atuação em redes interorganizacionais faz com que 

as empresas participantes da rede sejam reconhecidas de maneira externa. Ou seja, 

mercadologicamente pode-se criar uma marca da rede  interorganizacional que pode 

fazer com que a própria participação na rede seja visto como uma vantagem 

competitiva perante o mercado consumidor. 

c) Acesso a Recursos :  A participação em redes interorganizacionais pode fazer com que 

o acesso a recursos financeiros e de RH, bem como, o desenvolvimento de novos 

mercados e novas ideias de produtos e serviços seja facilitada. 

d) Performance Financeira : A organização em Redes interorganizacionais, bem como, a 

troca de informações e cooperação em diversas operações traz benefícios financeiros 

para os participantes. O grande desafio aqui, é a manutenção de tal Performance 

financeira no decorrer do tempo. 

 

Logo, pensando em redes interorganizacionais, através de seus fundamentos, tipos e 

vantagens da participação para os integrantes de uma rede, podemos verificar que embora 

as redes interorganizacionais inicialmente sejam teorizadas pensando em indústrias e 

Arranjos Produtivos Locais, podemos também utilizar a teoria  de Redes 

interorganizacionais para estudo e desenvolvimento de vantagens competitivas em outros 

ramos da economia, como por exemplo, o Varejo. 

 

2.3 – Sobre Feiras Livres. 

 



 As vida cotidiana das cidades, faz com que a necessidade de distribuição de alimentos 

de primeira necessidade seja de fundamental importância para a vida dos habitantes, 

principalmente dos grandes centros. 

 As Feiras Livres, segundo Santos e Cordeiro (2011), são consideradas além de uma 

atividade varejista, uma atividade cultural que ainda desempenham papel importante no 

abastecimento de alimentos nas cidades brasileiras. 

 Segundo Sato (2007), a cidade de São Paulo abriga cerca de novecentas feiras livres 

semanais, que vão de terça-feira a Domingo, e que são instaladas em diversos bairros da 

cidade, onde existem características econômicas e culturais distintas. 

 Tratam-se de aglomerações, onde produtos e serviços diversos são ofertados aos 

consumidores, na maioria dos casos, que residem na região onde a feira é instalada, que 

variam desde frutas e verduras, chegando a oferta de roupas e calçados, sendo que o 

número de comerciantes por feira é variável. 

 Segundo Martins, Margarido e Bueno (2007), em São Paulo, as feiras Livres  seguem as 

diretrizes do decreto nº 5.841 de 15/04/1964, que resumem as especificações das feiras, 

localização das mesmas e horário de funcionamento. Algumas diretrizes foram atualizadas 

em 2011, no que tange os horário de funcionamento das Feiras Livres e a fiscalização das 

feiras livres é realizada pela SEMAB (Secretaria Municipal de Abastecimento). 

 As Feiras Livres foram o principal meio de abastecimento dos paulistanos até a década 

de sessenta. Segundo Mascarenhas e Dolzani (2008), nos anos sessenta difundem-se na 

cidade os supermercados que são estabelecimentos pautados em auto-serviço, onde existe 

o conforto e estrutura para os consumidores e principalmente conveniência, já que os 

supermercados instalam-se de forma permanente em pontos comerciais movimentados. 

 Além de Supermercados, os hipermercados e os shopping centers assumiram também 

papel importante na distribuição de mercadorias na cidade de São Paulo (SATO, 2007), 

fazendo com que muitos feirantes tenham a desconfiança que as feiras livres ou inovam 

sua atuação ou serão eliminadas do mercado. Com esse cenário não é de se estranhar que 

exista um conflito entre os feirantes e supermercados que não se restringe às esferas 

econômicas e políticas (MASCARENHAS E DOLZANI, 2008). 

 A principal diferença entre as Feiras Livres e os outros tipos de varejo existentes, pode 

ser observado na atuação dos feirantes, que podem ser os próprios donos das barracas ou 

funcionários das mesmas. 

 Segundo Sato (2007), os feirantes são responsáveis por performances que chegam a ser 

consideradas artísticas pelos clientes. Fazem de tudo para chamar a atenção de seus 



clientes (Fregueses na linguagem dos feirantes), em busca de algum tipo de Vantagem 

competitiva. 

 

 No ambiente das feiras livres, a organização e a atuação em rede já é utilizada. Cada 

barraca é uma loja que pode ser aberta e fechada diariamente em um lugar diferente. Essa 

forma nômade de atuação, faz com que os donos de barracas, bem como, seus 

funcionários, estabeleçam vínculos e cooperações transitórias que podem ser definidas de 

acordo com as circunstâncias de cada hora dentro de uma feira. 

 

 Segundo Sato (2007), são vários os “nós” de rede que um feirante pode ter durante o 

dia, uma vez que as redes são constituídas pelas circunstâncias diárias e os tipos de 

cooperação podem variar da simples troca de mercadorias para satisfazer uma demanda 

específica do momento, chegando ao empréstimo de funcionários entre as barracas para 

atendimentos emergenciais. Outro aspecto interessantes  é que essas redes podem ser 

estabelecidas com diferentes parceiros através da simples proximidade geográfica. 

 

 O que pode ser vantajoso num primeiro momento para o atendimento de demandas 

pontuais em feiras livres com a atuação em rede entre os feirantes, tem como principal 

desvantagem o caráter transitório de tais relações. Ou seja, a rede constituída não beneficia 

os feirantes no longo prazo, principalmente no que tange à competição com tipos de 

varejo mais estruturados, com poder de barganha frente aos consumidores e que em 

alguns casos atuam em redes formais. 

 A atuação de forma organizada, onde a cooperação em forma de rede 

interorganizacional é utilizada por  feirantes é o objeto do presente estudo. 

 

3 -  Metodologia 

 

 O presente estudo é de natureza exploratório, onde seu delineamento é um estudo 

exploratório. 

 Os dados da pesquisa foram coletados através de entrevistas semi estruturadas com os 

donos e funcionários dos participantes da rede interorganizacional que é composta por 5 

diferentes organizações e/ou barracas :  

 

Tabela 1 – Rede De Feirantes Pesquisada 



 

Fonte :  Dados da Pesquisa (2012) 

 

 

As entrevistas foram realizadas nos meses de outubro e novembro de 2012. O roteiro 

utilizado para as entrevistas apresentou questões  que consideram os seguintes temas :  

 

 Identificação do Tipo de Rede Interorganizacional em que a rede pesquisa faz 

parte. 

 Identificação das vantagens da atuação em rede interorganizacional na visão de 

seus participantes. 

 Identificação dos tipos de cooperação e troca de informações existentes entre 

os participantes dessa rede interorganizacional. 

 

Após a execução das entrevistas procedeu-se a análise dos resultados com foco nos 

objetivos propostos. A análise foi realizada de forma qualitativa e os resultados serão 

apresentados a seguir. 

 

4 – Análise dos Resultados 

4.1 – Tipo de Rede Interorganizacional Identificada 

 A partir das entrevistas realizadas, identificamos uma rede dos Tipos Horizontal e 

Informal dada a atuação da rede com foco em Feiras Livres estudada. Ou seja, as empresas 

atuam em rede, desenvolvem estratégias em  rede, porém não recebem nenhuma influência de 

outras empresas, caracterizando a rede do Tipo Horizontal (BALESTRIN e VARGAS, 2004), 

e também trata-se de uma rede onde o contato e a troca de informações e experiências de seus 

participantes ocorre através de conversas e onde quaisquer membro da rede participa, 

caracterizando uma rede do Tipo Informal (BALESTRIN E VARGAS, 2004). 

Entrevistados 

Empresa / Barraca Produtos Comercializados Tempo em Feiras Livres 

Empresa 1 Frutas Cítricas 10 Anos 
Empresa 2 Frutas em Geral 12 anos 
Empresa 3 Verduras 5 anos 
Empresa 4 Verduras e Legumes 7 anos 
Empresa 5 Verduras e Condimentos 14 anos 



 

 

 

Figura 1 – Redes de Feirantes 
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Fonte : Dados da Pesquisa (2012) 

 

 

 

 

4.2 -  Vantagens e Tipos de Cooperação Identificados 

 

 A atuação e a estratégia em rede, bem como, as vantagens da atuação em rede por 

parte dos feirantes pesquisados,  são identificados a partir da teoria de Human e Provan 

(1997), que se segue :   

 

4.2.1 – Trocas Interfirmas (ou interorganizacionais) 

 

 O seguinte quadro foi apresentado para os entrevistados, para a resposta sobre quais 

tipos de cooperação ocorre, bem como, a importância da cooperação para os mesmos :  

 



 

Tabela 2 – Trocas entre os Feirantes 

 

Tipo de Cooperação 

Empresa 

Logística 
(Transportes e 

Armazenamento de 
Mercadorias) 

Mercados Atuais 
(Feiras Atuais) 

Novos Mercados 
(Novas Feiras) 

Operação da 
Feira 

Compras 
Compartilhadas 

Empresa 
1 Sim Sim Sim Sim Sim 
Empresa 
2 Sim Sim Sim Sim Sim 
Empresa 
3 Sim Sim Sim 
Empresa 
4 Sim Sim Sim 
Empresa 
5 Sim Sim Sim Sim Sim 

Fonte : Dados da Pesquisa (2012) 

 

Todas os entrevistados, realizam compras compartilhadas, ou seja, juntam suas 

operações para que possam obter as vantagens da compra em maior quantidades para com 

seus fornecedores. 

Outro ponto a salientar é a operação Logística da Rede Estudada. Os feirantes em 

busca da redução dos custos de transporte, realizam uma espécie de “rodízio”, em que para o 

transporte das mercadorias que antes da atuação em rede era realizado de forma individual, 

dependendo do tamanho da feira do dia e dos participantes daquela feira, em uma semana um 

dos caminhões se desloca até o fornecedor e  transporta as mercadorias de todos os 

integrantes da rede que participam da feira em questão e nas semanas posteriores, os 

caminhões e responsáveis pelas compras de mercadorias dos outros feirantes são utilizados, 

estabelecendo o sistema de rodízio e influenciando os resultados financeiros de toda a rede. 

Outro tipo de cooperação é a marcação do “lugar na feira”, em que participantes da 

rede atuam num mesmo dia, além de haver a troca de funcionários em horários de pico entre 

os membros da Rede, quando atuam numa mesma feira no mesmo dia da semana, 

caracterizando uma cooperação nos mercados atuais em que atuam. 

Nem todos os integrantes da Rede definida, operam nas mesmas feiras todos os dias. 

Dado esse cenário, os membros da rede, afirmam que observam as movimentações das feiras 

em que participam em busca de oportunidades para que os membros da rede definida possam 



explorar novos mercados, caso seja de interesse comercial e mercadológico dos membros da 

rede. 

Embora a Rede pesquisa seja uma rede embrionária em suas operações nesse 

momento, já é possível observar resultados importantes para seus participantes com a 

abordagem em forma de Rede, porém também é possível observar um grande campo a ser 

desenvolvido por parte dos participantes da rede e suas estratégias. 

 

5 – Conclusões 

  

 Com o desenvolvimento e o crescimento das redes varejistas nas cidades, bem como, 

o desenvolvimento do mercado consumidor em busca de maior comodidade e conforto, além 

da intervenção dos órgãos governamentais que controlam suas operações, as feiras livres e 

principalmente os feirantes precisam de uma estratégia diferenciada para que esse tipo de 

varejo permaneça vivo. 

 Com tantos pontos e itens se posicionando contra as tradicionais barracas nas feiras, 

uma estratégia diferenciada que pode fazer com que os feirantes se estabeleçam em relação de 

igualdade para com seus concorrentes mais bem estruturados é a atuação e a cooperação em 

formato de Redes Interorganizacionais. 

 Através da Pesquisa realizada, podemos concluir que a atuação em rede por parte de 

feirantes constitui uma estratégia diferenciada e até mesmo inesperada por parte de empresas 

desse tipo de mercado, porém que proporciona vantagens para seus participantes e a estratégia 

de atuação em Rede já apresenta resultados positivos, como o observado na pesquisa com 

relação à Logística e desbravamento de novos mercados. 

 Porém há de se entender como a coordenação da atuação da Rede de feirantes é 

realizada, bem como,  quais estratégias em rede a mais podem ser empregadas quando as Rede 

interorganizacional é constituída por feirantes, sendo essa nossa sugestão para estudos 

posteriores. 

 Com o atual cenário desvantajoso para as Feiras Livres tradicionais, a atuação em rede 

pode ser a melhor opção para que esse tipo de Varejo tão tradicional no Brasil seja 

perpetuado. 
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__ 
Resumo 
 
Conhecer a problemática da cidade frente aos novos padrões de organização espacial, analisando os 
comportamentos e as dinâmicas sociais, com vistas à compreensão dos processos de urbanização e das questões 
que influenciam a gestão de políticas sociais é a proposta da área de estudo de gestão social da cidade. Partindo 
das temáticas no âmbito deste campo, elegeu-se para este ensaio, as cidades de Lucas do Rio Verde-MT e Nova 
Hartz-RS. Após um sintético histórico de constituição e desenvolvimento de ambas, expôs-se a situação atual da 
migração e buscou-se demonstrar de que forma o poder local tem promovido a gestão social da cidade – utilizando 
como apoio autores da área – no que tange às medidas de inserção dos migrantes nas comunidades locais. 
Observou-se que a Constituição de 1988, ao estabelecer as competências das esferas do governo, esclareceu 
sobre a responsabilidade dos municípios na prestação de alguns serviços, assim como para atuar na resolução de 
problemas locais em áreas específicas, como é o caso abordado neste estudo. Constatou-se a existência de boa 
vontade política e interessantes iniciativas para lidar com o problema da migração em ambos os municípios.  
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Abstract 
 
Awareness of the issues facing the city to new patterns of spatial organization, analyzing the behaviors and social 
dynamics, in order to understand the processes of urbanization and the issues that influence the management of 
social policies is the proposal of the of urban social management area. Regarding the subjects on this field, we 
elected the cities of Lucas do Rio Verde-MT and Nova Hartz-RS for this study. We present a the history of both 
cities and their development as well the current situation of migration to demonstrate how local government has 
promoted the social management of the city in relation to measures insertion of migrants in local communities. It 
was observed that the 1988 Constitution, to establish the competence of the spheres of government, explained 
the responsibility of the municipalities in the provision of some services, as well as to act in solving local 
problems in specific areas, as is the case addressed in this study. We found the existence of political goodwill and 
interesting initiatives to deal with the problem of migration in both counties. 
 
Keywords: Taylorism; Fordism; Distance Teaching  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Conhecer a problemática da cidade frente aos novos padrões de organização espacial, 

analisando os comportamentos e as dinâmicas sociais que nela se estabelecem, com vistas à 

compreensão dos diferentes processos de urbanização e das questões e desafios que 

influenciam a gestão de políticas sociais é a proposta de áreas de estudo como a de gestão 

social da cidade.     

Desta forma, partindo das temáticas discutidas no âmbito deste campo, elegeu-se para 

este ensaio, duas cidades onde foram desenvolvidas pesquisas para a Dissertação de Mestrado 

dos autores: Nova Hartz, no Rio Grande do Sul, e Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. 

Aparentemente, nenhum elo as aproxima, dado que estão situadas em contextos diferentes; no 

entanto, por serem consideradas cidades “prósperas”, têm atraído, desde a década passada, 

inúmeros migrantes.  É desde este ponto de vista, então, que se pretendeu lançar um olhar 

perquiridor sobre uma das questões que afetam a dinâmica das cidades em desenvolvimento, a 

recepção de migração maciça. Preocupado com os problemas que este tipo de fenômeno pode 

gerar, Le Goff (1998) descreve a situação das cidades europeias na Idade Média, que em 

determinados aspectos assemelha-se com a situação das cidades contemporâneas. Segundo ele 

é ao mesmo tempo o movimento demográfico e a economia que criam, a partir do século 

XIV, “esse novo tipo de população urbana que são os marginalizados, para os quais é 

extremamente frágil o limite entre pobreza, miséria e crime, mais ainda para as mulheres, que 

se debatem entre a miséria e a prostituição” (LE GOFF, 1998, p.46). 

 

2. MÉTODO 

 

Neste ensaio, pretendeu-se primeiramente apresentar as cidades de Lucas do Rio 

Verde e Nova Hartz a partir de um sintético histórico de constituição e desenvolvimento de 

ambas. Em seguida, expôs-se a situação da migração nas mesmas, com ênfase nas no impacto 

deste processo nas últimas décadas. E por fim, demonstrou-se de que forma o poder local tem 

promovido a gestão social da cidade – utilizando como apoio obras de autores da área – no que 

tange às medidas com vista à inserção dos migrantes nas comunidades das cidades estudadas. 

Ao optar pela apresentação, em um único texto, de duas cidades que á primeira vista 

nada teriam em comum, deparou-se com uma tarefa que foi se mostrando cada vez mais 

interessante, na medida em que, ao buscar subsídios para este ensaio, os autores passaram a 



perceber que, tanto Nova Hartz, quanto Lucas do Rio Verde, possuem mais semelhanças do 

que diferenças e, por conseguinte, também possuem problemas comuns. 

Assim, podem ser citadas como semelhanças o tempo de emancipação política, o 

número de habitantes, a rápida concentração urbana e alguns indicadores educacionais e 

sócio-econômicos.  

Já as diferenças, restringem-se ao tempo de ocupação do território, ao tipo de 

ocupação econômica, à geomorfologia e clima, à cultura e ao tipo de colonização. Esta última 

aliás, pode ser questionável, uma vez que os colonizadores de Lucas do Rio Verde são 

procedentes da Região Sul do Brasil. São descendentes de alemães e italianos que migraram 

para Mato Grosso, do mesmo modo que seus antepassados emigraram da Europa para o 

Brasil, com a expectativa de encontrar “vida nova” em lugares como Nova Hartz. Todavia, 

cientes da contra-argumentação desta afirmação, e do fato de não ser este o objetivo deste 

ensaio, não se aprofundou nesta questão.  

 

3. RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

3.1 Lucas do Rio Verde, Mato Grosso 
 

O Estado do Mato Grosso é considerado o maior produtor agrícola do país e o 

município de Lucas do Rio Verde, por sua vez, é um expoente do desenvolvimento sócio-

econômico do estado e reconhecidamente integrante da “nova fronteira agrícola do Brasil”, 

tanto que, a cada safra, é possível observar o avanço das lavouras de soja, milho, algodão e 

arroz e o aumento da produtividade através do emprego de tecnologia de ponta, fator que 

produz, como resultado prosperidade e riqueza, transformando o panorama do cerrado do 

médio-norte mato-grossense, que até então era considerado um vazio demográfico. 

Este “vazio” é marcado inclusive, pela parcos vestígios de ocupação indígena em 

outros tempos, pois a maioria dos habitantes nativos do atual estado do Mato Grosso se 

concentravam ou ao sudoeste e noroeste (pantanal, fronteira com a Bolívia), ou ao extremo 

norte (Xingu), em detrimento do inóspito médio-norte. Assim, pode-se afirmar que a 

ocupação física contemporânea do território onde hoje se encontra a cidade de Lucas do Rio 

Verde teve início com os primeiros posseiros que chegaram às margens do Rio Verde na 

década de 1970, acompanhando a abertura da BR-163. Esta obra foi determinante no 

processo de emancipação de Lucas perante municípios mais antigos, como Diamantino, e 

fundamental para o escoamento da produção para exportação e conseqüentemente, para seu 



rápido desenvolvimento. “Dir-se-ia que as cidades à margem das grandes rodovias, as quais 

passaram a crescer mais em relação com a rodovia e áreas extensas e longínquas do que em 

relação com sua própria região, estão mais voltadas para esse mundo exterior do que para a 

sua própria região” (SANTOS, 1965, p.140) 

No ano de 1976 o 9º BEC (Batalhão de Engenharia e Construção do Exército) 

montou um acampamento na área para a construção da estrada, atraindo também os primeiros 

colonizadores, que tinham o intuito de plantar arroz em terras de cerrado.  

Neste mesmo ano, o INCRA (Instituto de Colonização e Reforma Agrária) iniciou o 

processo de discriminação judicial da então Gleba Lucas do Rio Verde, abrangendo uma área 

de 270.000 hectares. 

A colonização teve seu reconhecimento a partir de cinco de agosto de 1982, quando o 

INCRA, através do PAC (Projeto de Ação Concentrada), cria a agrovila e assenta 85 famílias 

de colonos-sem-terra, principalmente aqueles provenientes da região de Ronda Alta, estado do 

Rio Grande do Sul. 

Em dezessete de março de 1986 é criado o distrito de Lucas do Rio Verde, 

desenvolvendo-se outro projeto de colonização, através do PRODECER II (Programa de 

Desenvolvimento do Cerrado). Com este projeto foram atraídos mais 40 produtores do sul do 

País, tendo sido criadas condições para a implantação de infra-estrutura de armazenagem 

através da Cooperlucas, impulsionando o desenvolvimento das lavouras de soja na região. 

Por fim, em quatro de julho de 1988, ocorre a emancipação política do agora 

Município de Lucas do Rio Verde, com a eleição de seu primeiro prefeito. O ano desta 

emancipação política, coincidente da promulgação da constituição de 1988, torna ainda mais 

relevante a análise da cidade em si, ou seja, do desenvolvimento do seu núcleo urbano, que 

concentrou-se nos anos 90, década do processo de descentralização administrativa, com a 

municipalização de muitos serviços e época de mudanças no panorama das políticas públicas 

no Brasil.    

Este breve histórico fez-se necessário para que, em se tratando de um município 

jovem, fosse possível proporcionar ao leitor, mesmo que sucintamente, a apresentação de 

alguns fatores que contribuíram para explicar o rumo que as sucessivas administrações locais 

tomaram na elaboração de suas políticas sociais. 

No início deste século, com doze anos de emancipação política, o município já contava 

com 19.316 habitantes, sendo 83,58% na zona urbana e somente 16,42% na rural10. Estes 

                                                            
10 IBGE, Censo 2000. 



dados, aliados ao fator do alto emprego de tecnologia no campo, das condições climáticas 

favoráveis de temperatura, luminosidade e índice pluviométrico, e do tipo de solo, que apesar 

de mediano, recebe calcário para corrigir sua acidez, ajudam a compreender o porque da 

essencialidade da agricultura para economia local.  

A análises de dados, somada às observações sobre a realidade atual de Lucas do Rio 

Verde, demonstram que o número de habitantes recém chegados no município vem 

crescendo de forma significativa. Apesar da difícil mensuração do percentual de “carência ou 

pobreza” dentre estes migrantes, a atual administração vem se preparando para lidar com estes 

fluxos – tanto de curta, quanto de longa distância, bem como, com a migração de retorno – 

que potencializam o aumento da demanda por serviços públicos municipais.  

De acordo com as atuais estratégias de ação do Governo Municipal, tal constatação 

exige que os programas voltados para novos habitantes sejam desencadeados “visando 

articular e equilibrar o desenvolvimento municipal, tendo como foco central uma resposta às 

demandas sociais existentes, bem como, às demandas futuras, garantindo ainda, a promoção 

da qualidade de vida para cada família luverdense, num processo em que estes novos 

habitantes se tornem, gradativamente, agentes transformadores de sua própria realidade, a 

partir das oportunidades visualizadas no cotidiano”.11 

Na obra A reprodução social: Propostas para uma gestão descentralizada, Ladislau Dowbor, 

chama a atenção para o fato de que “é preciso promover políticas baseadas em um 

entendimento efetivo da interligação dos problemas (...) para que os serviços sociais possam 

chegar de forma organizada a cada pessoa da sociedade” (DOWBOR, 1998, p.309). 

Sob esta ótica, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Promoção e 

Ação Social, em parceria com as demais Secretarias, vem trabalhando também no sentido de 

proporcionar oportunidades que efetivamente garantam a inserção das famílias recém 

chegadas, principalmente as mais vulnerabilizadas pela pobreza e exclusão social.  

De um modo geral, ao chegar, o migrante que almeja “fixar residência” na cidade 

procura os serviços de apoio (apresentados a seguir) oferecidos pelos órgãos públicos, sendo 

encaminhado para os atendimentos disponíveis conforme as necessidades apresentadas.   

Para estes migrantes foram criados programas de longo alcance social, cujas atividades 

são integradas e articuladas, numa perspectiva de complementariedade, visando atender à 

crescente demanda.  

                                                            
11 Diretrizes da Secretaria de Ação Social. 



Dentre eles, pode-se citar: na área da educação, a creche integral para crianças de zero  

três anos, para filhos de mães trabalhadoras, as Escolas Municipais Infantil e de Ensino 

Fundamental em período integral e a Escola Especial (APAE); na Área de assistência social, o 

Centro de Convivência para a Terceira Idade, o Clube de Mães e de Mulheres nos Bairros e o 

“Lar transitório”, que atende crianças e adolescentes em situação de risco social, que por 

ordem judicial devem ficar temporariamente afastados do convívio familiar, ou então 

recolhidos; na área da saúde, o Programa Saúde da Família (PSF), com a visita de Agentes 

Comunitários de Saúde às residências dos recém-chegados; na área da habitação: Programas 

habitacionais, como o “minha vez”, que com financiamento exclusivo da Prefeitura Municipal, 

já atendeu a famílias que atuam no trabalho informal, e portanto, não tem acesso ao Sistema 

Financeiro de Habitação via Caixa Econômica Federal.  

Há também um Centro de Múltiplo Uso, que oferece para os migrantes “sem 

profissão definida” cursos de capacitação e qualificação profissionais.  

Estas iniciativas ajudam a respaldar a idéia de que “sai incomparavelmente mais barato 

ajudar os pobres a sair da pobreza do que financiar mais tarde os dramas acumulados” 

(DOWBOR, 1998, p.292), mesmo demonstrando resultados positivos a longo prazo.   

Quanto à inserção destes migrantes nos setores da economia local, na maioria dos 

casos, o migrante (homem) recém-chegado no município, trabalha em serviços gerais nas 

fazendas e armazéns, além da agroindústria. Já a mulher, encontra trabalho como empregada 

doméstica e em atividades pequenas lojas e restaurantes. O cálculo para a remuneração, muitas 

vezes, não é mensal, variando entre 20 e 25 reais por dia de trabalho. O que também chama a 

atenção, é o fato de que poucos migrantes carentes estão alocados no setor da construção 

civil, contrariando uma tendência nacional. Primeiramente, isto ocorre porque a maioria não 

possui experiência na área, tendo como atividade anterior o extrativismo vegetal e mineral. 

Depois, porque os serviços são executados por moradores com mais tempo de residência e 

instrução ligeiramente superior.    

No caso dos migrantes que não apresentam interesse em residir no município, a 

Prefeitura realiza o atendimento emergencial, procurando auxiliá-los segundo suas 

necessidades imediatas. Nesse sentido, destaca-se uma característica peculiar da região na qual o 

município está inserido, qual seja, o visível aumento da população migratória flutuante nos 

períodos de safra, principalmente de milho, soja e algodão.  

 

O estudo e apresentação do contexto de Lucas do Rio Verde, permite a emissão de 

duas opiniões sobre o que pode-se considerar uma satisfatória maneira de conduzir políticas 



sociais com vista à inserção dos migrantes carentes na comunidade local.  A primeira, diz 

respeito à visão administrativa. Ao se deparar com o fato de que todos os prefeitos que a 

cidade já teve são empresários e não “políticos profissionais”, percebe-se a existência de visão 

e maneira distintas de conduzir a administração pública. “É hoje essencial conhecer o que está 

acontecendo na administração empresarial, e utilizar as experiências positivas que possam 

melhorar o desempenho da administração pública.” (DOWBOR, 1998, p.374). A segunda, 

trata da configuração e momento histórico político. A emancipação política de Lucas do Rio 

Verde coincide com a constituição de 1988, e seu desenvolvimento inicial concentrou-se nos 

anos 90, década em que ocorreu a municipalização de muitos serviços. O relacionamento 

político do governo luverdense com o governo estadual sempre foi tumultuado, possibilitando 

no entanto, o surgimento de uma maior autonomia para que as lideranças políticas 

aprendessem como resolver seus próprios problemas.  

Atualmente, a urbanização generalizada desfez a idéia de que as decisões do estado 

deviam ser tomadas apenas pelo governo central. Isto significa que “as cidades grandes, 

pequenas e médias, têm de poder responder aos problemas simples do cotidiano dos cidadãos 

(...) torna-se cada vez mais absurdo esperar consultas infindáveis dos diferentes escalões de 

poder. Assim, o exercício do poder deve aproximar-se do cidadão, trazendo transformações 

profundas à pirâmide que hoje constitui a hierarquia de decisões na área pública” (DOWBOR, 

1998, p.411). 

 

3.2 Nova Hartz, Rio Grande do Sul 

 

A região entre o Vale do rio dos Sinos e do Paranhana, no Rio Grande do Sul, onde 

está inserido o município de Nova Hartz, começou a receber os primeiros imigrantes alemães 

por volta de 1824. Inicialmente como economia de subsistência, a agricultura familiar e 

policultural ampliou-se e por muitos anos abasteceu a capital com a produção de alimentos 

através do comércio estabelecido em São Leopoldo, cuja base é a indústria calçadista. 

A rápida mudança da matriz econômica na região, a partir da década de 1960, não se 

deu por acaso e configurou-se numa transformação dos conteúdos objetivos e simbólicos por 

conta da recepção de um grande contingente populacional migrante.  

Até aproximadamente à década de 1950, posseiros e colonos pobres encontravam no 

Rio Grande do Sul espaços alternativos capazes de garantir sua reprodução social, 

estabelecendo-se no interior de reservas indígenas ou em áreas do Estado destinadas à 

preservação ambiental. A partir dos anos 1960, no entanto, tornaram-se cada vez mais 



restritas, para estes agricultores, as possibilidades de acesso a terra em suas regiões de origem. 

Uma parcela significativa da população existente no meio rural ruma para as cidades ou migra 

para outros estados, como Paraná, Mato Grosso e Rondônia, em busca de terras para cultivar. 

A expansão da Agricultura Familiar para as “novas terras” encontra-se estreitamente 

associada à reprodução social das famílias dos agricultores. Descendentes de imigrantes 

alemães, instalados nas chamadas “colônias velhas”, viram-se forçados a partir para áreas 

situadas em região de povoamento mais recente, migrando inicialmente para o norte do Rio 

Grande do Sul e, posteriormente, para outros estados. (SCHMIDT, 1995) 

O processo de modernização da agricultura, ocorrido no Rio Grande do Sul nos 

últimos 40 anos, não introduziu modificações significativas no que diz respeito aos índices de 

concentração da propriedade da terra. Entre 1970 e 1985, verifica-se um ligeiro incremento do 

número total de estabelecimentos e da área ocupada pelas unidades de produção agrícola 

situadas na faixa entre 100 e 500 Ha. Este fenômeno reflete, em grande medida, a emergência 

de um segmento de empresários rurais, fortalecido pelas políticas públicas implantadas pelo 

regime militar principalmente a partir de meados dos anos 1960.  

Cabe observar, no entanto, que, neste mesmo período, os estabelecimentos de até 50 

Ha sofreram uma ligeira redução, tanto que no que diz respeito ao número total de 

estabelecimentos como no que se refere à área ocupada, em relação ao conjunto de unidades 

de produção agrícolas existentes no Estado. Em termos gerais, é possível afirmar que a 

estrutura da propriedade da terra no RS manteve-se, nas últimas décadas, como instrumento 

de reprodução das desigualdades sociais existentes no meio rural.  

A crise, que se agravou progressivamente no decorrer da década de 1990, materializa-

se em múltiplos processos de exclusão, traçando fronteiras sociais que separam crescentes 

parcelas da população rural do acesso a terra, ao trabalho e às políticas públicas.  

Os impactos econômicos, sociais e ambientais das estratégias de desenvolvimento 

implantadas nos anos 1960 e 1970 atingem, de modo mais intenso, aqueles segmentos 

marginalizados pelo processo de modernização da agricultura, incluindo aí os povos indígenas, 

os assalariados rurais e um contingente significativo de pequenos agricultores. São justamente 

estes grupos que encontram uma maior dificuldade no sentido de garantir “um lugar ao sol” 

neste cenário de transformações, reestruturando seus sistemas de produção, redimensionando 

sua inserção no mercado de trabalho ou simplesmente garantindo o acesso a terra, enquanto 

espaço de moradia e reprodução de seu modo de vida. 

É neste contexto que pode-se encontrar os protagonistas dos conflitos sócio-

ambientais contemporâneos. 



Nova Hartz é um município com 64 Km2
 de área total e está inserido na região 

metropolitana de Porto Alegre. Tem 15.071 habitantes, 85,46 % residentes na área urbana e 

22,05 % na área rural12. 

Composto por uma zona baixa (de várzea), que fica situada entre a rodovia RS-239 e a 

sede do município, e uma alta, composta por morros de até 750 metros de altitude, que varia 

de aproximadamente 20 metros até 700 metros acima do nível do mar. 

A área conhecida desde os inícios da ocupação colonial por “Picada Hartz” pertencia 

ao Município de São Leopoldo, tendo sido, por volta de 1908, anexada a Taquara. Em 

fevereiro de 1954 passou a ser Terceiro Distrito de Sapiranga, tornando-se vila em 1955. 

Inicialmente, a origem étnica da comunidade de Picada Hartz era essencialmente 

alemã, chegando a constituir 98% da população. A partir da década de 1950 começaram a ser 

instaladas no local as primeiras fábricas de calçado, atividade que veio definir, desde então, a 

economia da região. Em busca de emprego e serviços, novos contingentes popu1acionais de 

origens diversas foram chegando à localidade, modificando seu quadro étnico.  

O “refluxo” do agricultor - que se viu obrigado a sair em busca de novas fronteiras - 

volta miscigenado através das correntes migratórias e agrega elementos novos à cultura local - 

tradicional e conservadora. 

Em 2 de dezembro de 1987, Nova Hartz emancipou-se de Sapiranga e em 15 de 

novembro de 1988 foi eleita a primeira Administração Municipal. 

As cinco principais indústrias13 calçadistas do Município voltam a sua produção 

predominantemente para o mercado interno, fazendo com que as oscilações do mercado não 

afetem radicalmente a estabilidade da oferta de empregos, o que determina a continuidade de 

um fluxo migratório, ainda que em menores proporções, principalmente da região do Alto 

Uruguai, predominantemente das cidades de Seberi, Palmeira das Missões e Frederico 

Westphalen14.  

Este fato, se por um lado não despertou nas  sucessivas administrações públicas, desde 

a emancipação do município, a necessidade da formulação de políticas públicas sociais 

direcionadas especificamente à população migrante que chegava e chega à localidade, por 

outro, acabou por demandá-las indiretamente. Atualmente pode-se afirmar que quase 80% da 

população de Nova Hartz veio de fora.  

                                                            
12 IBGE, Censo 2000. 
13 Calçados Marte; Calçados Sandra; Calçados Ramarim; Calçados Rakquet; Calçados Eliance. 
14 Segundo dados IBGE, em 1991, 2.473 migrantes residiam no Rio Grande do Sul; 358, em Santa Catarina; 
142, no Paraná; 13 residiam em Mato Grosso e 7 residiam em país estrangeiro. 



A Constituição Federal, ao estabelecer as competências das esferas do governo, 

explicitou com mais clareza a responsabilidade dos municípios na prestação de alguns 

serviços, assim como para atuar em áreas específicas. Foram definidas como de competência 

municipal a construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento 

básico; a proteção do meio ambiente, o combate à poluição, entre outros.  

Nesta linha, Dowbor (1998) traz elementos importantes quando argumenta que “a 

construção da capacidade de governo local, muito atrasada relativamente às transformações 

estruturais que o mundo está vivendo neste fim de século, tornou-se vital. Mostra que as 

cidades estão na linha de frente dos problemas, mas no último escalão das decisões 

administrativas” (DOWBOR, 1998, p. 372). 

O autor ressalta ainda da importância de levar-se em conta o fato de que o Brasil é um 

país de urbanização tardia e que o processo de urbanização, diferentemente dos países 

desenvolvidos em que esta  foi decorrente  da atração dos empregos gerados nas cidades, deu-

se pelo processo de expulsão do campo:  

O nosso mundo rural, conforme vimos, foi atravessado por uma poderosa corrente 
modernizadora que implantou a monocultura e a mecanização, reduzindo 
drasticamente o emprego, e por outra corrente profundamente conservadora, que 
transformou o solo agrícola em reserva de valor, que os proprietários não usam nem 
deixam usar. Sem emprego no campo, ou quando muito com emprego sazonal 
característico da monocultura, e sem alternativa de acesso a terra, a população foi 
literalmente expulsa para as cidades, originando periferias miseráveis, com bairros que 
tiveram freqüentemente taxas decrescimento superiores a 10% ao ano (p. 373). 
 
 

Dowbor conclui afirmando que o “forte processo de êxodo rural está fazendo com 

que as tarefas do município se tornem maiores e mais urgentes a cada dia”, e que “esta 

situação implica no surgimento de milhões de pequenos dramas locais no conjunto do país, 

problemas graves de habitação, saúde, poluição, necessidades adicionais de escolas, 

organização de sistemas de abastecimento, programas especiais para pobreza crítica, 

organização de projetos de saneamento básico e assim por diante” (DOWBOR, 1998, p. 373). 

Criando a menos de duas décadas, o município de Nova Hartz que vem buscando 

atender às demandas sociais mais urgentes, tais como saúde e educação, pressionado pelo 

crescimento desenfreado da população, acabou por deixar de lado a formulação de políticas 

públicas claras, nas áreas do Planejamento Urbano, da regularização fundiária e da habitação. 

Exemplo emblemático pode ser apontado no caso da ocupação desordenada do solo 

urbano. Criada em torno do desenvolvimento industrial, com aglomerados humanos 

constituídos em torno das fábricas de calçados em curtíssimo espaço de tempo, ainda na 



época em que era distrito do município de Sapiranga, Nova Hartz foi criando seu espaço 

urbano em áreas rurais. 

Como exemplo, é possível citar o fato de que as famílias que chegavam ao Município, 

na falta da oferta de lotes regularizados, iam adquirindo e se instalando em terrenos situados 

em áreas de risco (beira de arroios, encosta de morros) ou ainda ocupando áreas a preços 

aparentemente menores, mas sem a mínima infra-estrutura urbana: eletrificação, saneamento 

básico, abastecimento de água. 

O surgimento quase que diário de novos loteamentos clandestinos em áreas de risco 

gerou ao Município uma demanda de serviços essenciais, tais como coleta seletiva de lixo, 

escolas, creches e postos de saúde sem que a arrecadação acompanhe o ritmo destas 

demandas.  

Embora considerado um município próspero e com uma arrecadação média de R$ 

650.000,00/mês – Nova Hartz foi o segundo município do Vale dos Sinos com maior PIB per 

capita logo após sua criação em 199815 – o conjunto de políticas públicas adotadas pelas 

sucessivas administrações municipais estão aquém das reais demandas sociais exigidas pela 

população.  

Considerando que aproximadamente 80% dos empregos são absorvidos pelo setor 

calçadista, percebe-se uma situação que configura quase um município “refém” de um só setor 

da economia. Preocupada com esta vulnerabilidade, a Administração Municipal vem 

procurando alternativas; uma das políticas que vêm sendo adotadas, ainda que sem contornos 

muito definidos, é o estímulo a outras atividades econômicas, principalmente o Turismo. 

Um desafio dos governos locais, segundo Lovera (1993), é mostrar uma forma de agir 

que concilie uma orientação que possa dar viabilidade à participação junto à eficiência de ação 

pública, combinação esta pouco freqüente em nossos governos locais e nacionais. Os 

governos têm diante de si o objetivo de viabilizar um difícil equilíbrio entre a necessidade de 

mudar as prioridades sociais da gestão que herdaram bem como responder a urgências da 

gestão da cidade que não pode esperar.  É uma decisão complexa que traz o risco de inclinar-

se exclusivamente a um lado ou a outro, com a conseqüência de uma gestão que se deixe 

enganar pelas urgências imediatas ou que responda a fortes necessidades estratégicas, mas que 

deixe insatisfeitas sentidas e urgentes, conforme se trate de um ou outro caso. Não resta outra 

opção, senão combinar ações em ambos os sentidos até que o novo rumo tenha a 

                                                            
15 PIB 1998 (milhões de US$) = 105,74; PIB pe capita 1998 (US$) = 12.308,42. Fonte: Guia Econômico do 
Vale 1999/2000) 



possibilidade de dominar e seja capaz de responder a curto, médio e longo prazo (LOVERA, 

1993, p.24). 

Trata-se pois de oferecer respostas às demandas sentidas de imediato pela população, 

ao mesmo tempo em que se vai respondendo as necessidades de um horizonte mais amplo, 

inclusive àquelas que não aparecem como urgentes para densos setores da população, mas que 

são peças-chave para que os interesses dos setores majoritários sejam garantidos e o 

funcionamento adequado dos centros urbanos e da sociedade local possam ser assegurados. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste ensaio, foram apresentados dois pesos - duas cidades muito distantes uma da 

outra, em contextos diferentes, mas com características muito próximas - e um problema 

social em comum: a “migração indesejada” de indivíduos que são atraídos pela prosperidade 

local. Contrariando um velho ditado popular, acredita-se que para estes dois pesos pode haver apenas 

uma medida, uma receita.  

Observou-se que a Constituição Federal de 1988, ao estabelecer as competências das 

esferas do governo, esclareceu sobre a responsabilidade dos municípios na prestação de alguns 

serviços, assim como para atuar na resolução de problemas locais em áreas específicas, como é 

o caso abordado neste estudo. 

Constatou-se a existência de boa vontade política, e interessantes iniciativas para lidar 

com o problema da migração descontrolada em ambos os municípios, ainda que haja alguns 

percalços. “Iniciativas”, porque ainda não existem programas oficiais planejados 

especificamente para tal fim.    

Entende-se pois que as estratégias de ação devem considerar as normas legais 

existentes e as que podem ser alteradas ou mesmo criadas. Estas normas, regulamentando a 

produção, o uso e a ocupação dos espaços urbanos, direcionando os programas nas áreas da 

educação, saúde, habitação, transporte e saneamento, devem, também, considerar a aplicação 

de tecnologias alternativas, a conscientização pública e o investimento em pesquisas para a 

preservação do meio ambiente.  

Para tanto, torna-se fundamental o resgate de princípios e paradigmas de investigação 

do espaço territorial estabelecendo a necessidade de aspectos antropológicos e morfológicos 

de pesquisa urbana e do conhecimento temporal das cidades, a necessidade da ação pública de 

controle das novas possibilidades de atuação em relação às expectativas sociais, à qualidade 



ambiental da cidade e a utilização de padrões de desempenho de análise de áreas urbanas e de 

instrumentos de controle urbanístico. 

Cientes das dificuldades de realizar tais ações, ainda assim acreditamos que as 

administrações locais devem, independente de sua ideologia político-partidária, seguir apenas a 

receita que propõe que as políticas sociais sejam realmente eficazes para promover a 

distribuição da riqueza equilibrada, fazendo com que as oportunidades e a prosperidade, 

mesmo que com diferente intensidade, chegue para todos.  

As Políticas Sociais (ou o que a elas se assemelha), vêm procurando, portanto, nos 

casos estudados, atender às pessoas que estão sendo atraídas pela prosperidade de ambas as 

cidades, visando inclusive a inserção das mesmas nas comunidades locais, para que não se 

tornem um grave problema social no futuro.  

Em suma, apesar dos desafios que se apresentam, acredita-se ser possível que a Gestão 

Social da Cidade seja pensada no intuito de fazer com que, na medida em que as cidades 

cresçam, possam manter o grau de desenvolvimento com justiça social, promovendo a 

inclusão social, a ética, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores 

universais.  
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RESUMO 

Este artigo apresenta um estudo na logística interna de movimentação de materias em uma empresa siderúrgica 
da região Sul Fluminense como fonte de vantagem competitiva. O estudo baseou-se na abordagem direta dos 
operadores envolvidos nesta atividade e na filmagem do processo de movimentação para obter o tempo de 
deslocamento entre um ponto ao outro, visando à assertividade dos roteiros diante das possibilidades realizadas 
pelos operadores. O estudo de caso mostra que é possível conseguir resultados significativos e imediatos. 

Palavras chave: Logística; Movimentação de materiais; Roteiro; Filmagem do processo. 

 

ABSTRACT 

This article presents a research of the intern material handling logistics as a competitive advantage tool in a 
company located in the South of Rio de Janeiro State. The research was based on a close contact with operators 
involved in this activity, and on the film recording of the handling processes in order to obtain the displacement 
lead time between two points, and identifying the optimal routs among all possibilities presented. This case study 
shows that it is feasible to achieve immediate and significant results. 

Keywords: Logistics; Material handling; Routs; Process film recording. 
 

1. Introdução 

O aço é de suma importância na economia brasileira. Segundo dados preliminares 

realizados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgado pelo Instituto Aço Brasil (2011), o 

setor siderúrgico possui participação de 4% no PIB do país. 

O Instituto Aço Brasil (2011) informa que no Brasil, a cadeia metal mecânica está 

sofrendo impactos com as importações diretas e indiretas de aço, sendo que mais de 60% das 

exportações da China para o Brasil são de produtos metal-mecânicos. 

Dessa forma, diante à grande competitividade do mercado interno no segmento 

siderúrgico e com a entrada de novos concorrentes externos, a busca por processos logísticos 

internos mais eficientes que possibilite aumentar a margem de lucratividade sem alterar o 

preço do produto final, tornou-se um diferencial vital para as organizações, elevando a busca 

pela melhoria contínua como um fator chave para o sucesso. 



Nesse cenário de acirrada competição, a imprecisão nas movimentações de materias 

em decorrência da escolha de trajetos inadequados, gera custos e impactam diretamente na 

qualidade do produto. 

Conforme Dias (2005), apesar de não agregar mais valor ao produto final, os custos 

relativos à movimentação de materiais afetam o custo do produto final. Dias (2005) ainda 

afirma que “uma seleção adequada do método mais compatível à natureza e ao regime da 

produção, como a simples redução nos trajetos percorridos pelo material em suas diversas 

etapas, do estoque à expedição, proporciona redução de custos.” 

Em face ao exposto, o presente trabalho tem como objetivo principal, aperfeiçoar o 

processo de movimentação interna de bobinas em uma empresa do segmento siderúrgico, 

localizada no Sul Fluminense. Visando à assertividade dos trajetos realizados pelos operadores, 

em decorrência das várias possibilidades, através da análise do tempo de deslocamento entre 

um ponto ao outro por meio de filmagens.  

O termo trajeto será tratado neste trabalho como roteiro, onde será abordado 

adiante. 

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1 Logística 

A logística empresarial para Ballou (1993) consiste basicamente em: 

planejar, controlar e organizar as atividades de movimentação e armazenagem a fim 
de facilitar o fluxo de produtos (que podem ser tanto bens quanto serviços) e da 
informação associada que os põe em movimento. Visa, portanto, melhorar a 
rentabilidade nos serviços de distribuição tanto ao mercado consumidor quanto aos 
fornecedores. A logística engloba todas as atividades de movimentação e 
armazenagem, desde o ponto de aquisição da matéria prima até o ponto de 
consumo final. 

Segundo Prazeres, Júnior e Garcia (2010, apud FLEURY, 2007) “nas empresas, a 

logística tem uma importância econômica significativa e qualquer redução nos custos 

logísticos pode ter um forte impacto nas margens e nos lucros de uma companhia”. Em 

decorrência da movimentação e armazenagem dos produtos, esse processo pode representar 

de 20 a 40% do custo anual, conforme Prazeres, Júnior e Garcia (2010, apud BALLOU, 2006) 

Ballou (1993) diz que a movimentação interna de produtos significa: 

manusear ou transportar pequenas quantidades de bens por distâncias relativamente 
pequenas, se comparadas com as distâncias executadas pelas companhias 
transportadoras. Essas atividades buscam realizar movimentações rápidas a um 
baixo custo. A ineficiência nos métodos e equipamentos de movimentação interna 
pode acarretar altos custos para a empresa. 

Conforme descrito por Bassi (2009), a roteirização de veículos tem se destacado no 

cenário logístico, principalmente porque a ciência logística, através de investimentos e estudos 



na área, gera diferencial em atendimento, ganhos em tempo, custo e qualidade no transporte 

de cargas. 

2.2 Roteirização 

De acordo com Cunha (1997), apesar de não ser encontrado no dicionário de língua 

portuguesa, o termo roteirização pode ser utilizada com o mesmo significado que a palavra 

“routing” na língua inglesa. Dessa forma, pode ser entendida como o processo de 

determinação de um ou mais roteiros ou processo de paradas percorrido por um veículo, 

objetivando visitar um ou mais pontos dispersos geograficamente, em locais pré-

determinados. 

2.3 Filmagem do processo 

De acordo com Samed et al. (2009), para se estudar Tempos e Métodos pode-se 

empregar o método de observação, uso de cronômetro ou de uma filmadora. Apesar de o 

cronômetro ser o aparelho mais utilizado para se registrar tempo em um estudo de tempo, 

também pode ser utilizada uma filmadora com microcronômetro. Samed et al. (2009) explicam 

que “o filme constitui um registro permanente do método usado, bem como do tempo 

necessário a cada um dos elementos da operação. Deste modo é possível o monitorar o 

processo.” 

Em sua obra, Barnes (1977) aborda que para o estudo de movimentos e tempos, os 

filmes são utilizados com diversas finalidades, mais frequentemente usados para: 

estudo de micromovimentos e estudo memomotion, obter dados para amostragem 
do trabalho, treinar operadores para a fábrica, mostrar o método atual de se 
executar determinada tarefa, avaliação do ritmo no estudo de tempos e pesquisa 
sobre estudo de movimentos. 

 
3. Metodologia 

Para o trabalho em questão, adotou-se a forma de pesquisa através de um estudo de 

caso, pois, segundo Villanova, Musetti e Rigatto (2005, apud YIN, 1994) “é a estratégia 

preferida quando questões de “como” ou “por que” estão sendo feitas, quando o pesquisador 

tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco está em algum fenômeno 

contemporâneo.”  

A coleta de dados foi feita através da abordagem direta com os operadores 

envolvidos no processo de movimentação.  

Para a verificação dos diversos roteiros utilizados na estocagem de bobinas foi 

utilizado o método de observação, pois conforme Belei et al. (2008, apud BARTON e 

ASCIONE, 1984) “observar é um processo e possui partes para seu desenrolar: o objeto 

observado, o sujeito, as condições, os meios e o sistema de conhecimentos, a partir dos quais 



se formula o objetivo da observação”. Os sujeitos da pesquisa foram operadores envolvidos 

no processo de estocagem. 

Para medição dos tempos, foi utilizada a filmagem já que, segundo Reyna (1997), 

com a utilização da filmagem é possível realizar um exame apurado do processo analisado, 

pois ele permite ver quantas vezes forem necessárias uma determinada ação complementando 

a observação. 

Finalmente, com os dados coletados, foi possível ilustrar e caracterizar a diferença de 

tempo para cada roteiro para análise. Vale ressaltar que por decisão da empresa estudada, será 

adotado o pior cenário, ou seja, o maior tempo realizado. 

4. Estudo de Caso 

O estudo de caso foi realizado no processo de movimentação interna de bobinas 

desde a saída da produção até os pátios de estocagem, em uma siderúrgica localizada na região 

do Sul Fluminense com capacidade de produção de um milhão de toneladas de aços longos 

por ano, entre os meses de janeiro a novembro de 2011.  

Na empresa estudada há 06 pátios de estocagem, sendo que no processo de 

movimentação interna os operadores realizam os roteiros a seu critério, pois não existem 

regras pré-definidas. O layout da área de estudo está ilustrado na Figura 1. 

Vale ressaltar que o ponto de origem está sendo referenciando na Figura 1 como 

bobinas produzidas e as possibilidades de destino como pátio, sendo objeto de estudo a 

análise do tempo de deslocamento entre um ponto ao outro, diante das possibilidades de 

roteiros. Considerando o tipo de material produzido como critério estabelecido pela empresa 

para definir o destino das bobinas. 

 

 



Figura 1 – Layout da área de estudo 
Fonte: Do próprio autor 

O processo de movimentação das bobinas é composto por duas empilhadeiras, 

sendo uma na origem e outra no destino, um rebocador industrial atrelado a uma carreta 

customizada e três operadores, sendo um para cada equipamento. 

A empilhadeira tem capacidade de transportar duas bobinas por vez e a carreta 

customizada, doze bobinas por viagem. 

Ressalva-se que a empresa estudada adota, por medida de segurança, redutores de 

velocidade nos equipamentos industriais, padronizando a velocidade máxima a ser atingida em 

toda a sua frota em 20 km/h. 

Considerando que há pouca variação na velocidade do caminhão e da empilhadeira, 

ambos os equipamentos são utilizados no processo de estocagem, o objetivo de minimizar o 

tempo da viagem é equivalente a minimizar a distância percorrida ou o comprimento da rota.  

A Figura 2 representa os recursos utilizados no processo de estocagem: caminhão, 

empilhadeira e operadores. 

 

 
Figura 2 – Recursos utilizados no processo 

Fonte: Do próprio autor 

O processo de movimentação de bobinas varia conforme o tipo de material que está 

sendo produzido, sendo este o critério adotado para escolha do pátio, porém para se chegar 

neste pátio e para retorna ao local onde as bobinas são produzidas não há regras, ou seja, o 

operador que determina o roteiro que irá realizar diante das possibilidades que tem. 

A Tabela 1 representa o número de possibilidades de roteiros utilizados pelos 

operadores para o deslocamento para cada pátio. 

 

 

 



Tabela 1 – Número de possibilidades de roteiros 

Pátio Ida Volta 
1 2 3
2 2 3
3 3 2
4 1 1
5 1 1
6 2 2

Fonte: Do próprio autor 

4.1 Análise dos Roteiros 

Para analisar os roteiros foi capturado imagens do operador mais experiente na 

função por meio de uma filmadora. Visando a naturalidade das atividades durante as 

gravações, não foi informado o real motivo da filmagem para o operador e foi realizada uma 

simulação num período de duas semanas. 

Cada roteiro com mais de uma possibilidade foi analisado através de 06 gravações 

realizadas em dias e horários alternados. Considerado somente o tempo de deslocamento 

entre um ponto ao outro. 

4.1.1 Pátio 1 

Para estocar as bobinas no pátio 01, os operadores utilizam dois tipos de roteiros 

diferentes, sendo nomeados como A e B conforme abaixo conforme Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Roteiros de ida pátio 01 

Fonte: Do próprio autor 

O roteiro de ida B foi realizado três segundos mais rápido que o roteiro A 

considerando a diferença do maior tempo realizado entre os dois, conforme Figura 4. 

 



 
Figura 4 – Comparação dos tempos dos roteiros de ida pátio 01 

Fonte: Do próprio autor 

Para retornar até o local onde as bobinas são produzidas os operadores utilizam três 

tipos de roteiros diferentes, sendo nomeados como A B e C, conforme Figura 5. 

 

 
Figura 5 – Roteiros de volta Pátio 01 

Fonte: Do próprio autor 

O roteiro de volta A foi realizado dezesseis segundos mais rápido que o roteiro C, 

considerando a diferença do maior tempo realizado entre os dois, conforme Figura 6. 

 

 
Figura 6 – Comparação dos tempos dos roteiros de volta pátio 01 

Fonte: Do próprio autor 

4.1.2 Pátio 2 



Para estocar as bobinas no pátio 02 os operadores utilizam dois tipos de roteiros 

diferentes, sendo nomeados como A e B, conforme Figura 7. 

 

 
Figura 7 – Roteiros de ida Pátio 02 

Fonte: Do próprio autor 

O roteiro de ida B foi realizado três segundos mais rápido que o roteiro A 

considerando a diferença do maior tempo realizado entre os dois, conforme Figura 8. 

 

 
Figura 8 – Comparação dos tempos dos roteiros de ida Pátio 02 

Fonte: Do próprio autor 

Para retornar até o local onde as bobinas são produzidas os operadores utilizam três 

tipos de roteiros diferentes, sendo nomeados como A B e C, conforme Figura 9. 

 



 
Figura 9 – Roteiros de volta pátio 02 

Fonte: Do próprio autor 

O roteiro de volta C foi realizado dezesseis segundos mais rápido que o roteiro A 

considerando a diferença do maior tempo realizado entre os dois, conforme Figura 10. 

 

 
Figura 10 – Comparação dos tempos dos roteiros de volta pátio 02 

Fonte: Do próprio autor 

4.1.3 Pátio 3 

Para estocar as bobinas no pátio 03 os operadores utilizam três tipos de roteiros 

diferentes, sendo nomeados como A B e C, conforme Figura 11. 

  



 
Figura 11 – Roteiros de ida pátio 03 

Fonte: Do próprio autor 

O roteiro de ida A foi realizado vinte e dois segundos mais rápido que o roteiro C, 

considerando a diferença do maior tempo realizado entre os dois, conforme Figura 12. 

 

 

 
Figura 12 – Comparação dos tempos dos roteiros de ida pátio 03 

Fonte: Do próprio autor 

Para retornar até o local onde as bobinas são produzidas os operadores utilizam dois 

tipos de roteiros diferentes, sendo nomeados como A e B, conforme Figura 13. 

 



 
Figura 13 – Roteiros de volta Pátio 03 

Fonte: Do próprio autor 

O roteiro de volta B foi realizado três segundos mais rápido que o roteiro A, 

considerando a diferença do maior tempo realizado entre os dois, conforme Figura 14. 

 

 
Figura 14 – Comparação dos tempos dos roteiros de volta pátio 03 

Fonte: Do próprio autor 

4.1.4 Pátio 4 

Nesta movimentação é utilizado somente um tipo de roteiro tanto para ida quanto 

para volta, conforme Figura 15. 

 
 



 
Figura 15 – Roteiros de ida e volta pátio 04 

Fonte: Do próprio autor 

4.1.5 Pátio 5 

Nesta movimentação é utilizado somente um tipo de roteiro tanto para ida quanto 

para volta, conforme Figura 16. 

 

 
Figura 16 – Roteiros de ida e volta pátio 05 

Fonte: Do próprio autor 

4.1.6 Pátio 6 

Para estocar as bobinas no pátio 06 os operadores utilizam dois tipos de roteiros 

diferentes, sendo nomeados como A e B, conforme Figura 17. 

 



 
Figura 17 – Roteiros de ida Pátio 06 

Fonte: Do próprio autor 

O roteiro de ida A foi realizado oito segundos mais rápido que o roteiro B, 

considerando a diferença do maior tempo realizado entre os dois, conforme Figura 18. 

 

 
Figura 18 – Comparação dos tempos dos roteiros de ida pátio 06 

Fonte: Do próprio autor 

Para retornar até o local onde as bobinas são produzidas os operadores utilizam dois 

tipos de roteiros diferentes, sendo nomeados como A e B conforme abaixo, conforme Figura 

19. 

 

 



Figura 19 – Roteiros de volta pátio 06 

 Fonte: Do próprio autor 

O roteiro de volta A foi realizado dois segundos mais rápido que o roteiro B, 

considerando a diferença do maior tempo realizado entre os dois, conforme figura 20. 

 

 
Figura 20 – Comparação dos tempos dos roteiros de volta Pátio 06 

Fonte: Do próprio autor 

4.2 Cenário proposto  

Conforme os dados analisados do item 4.1 do presente estudo, elaborou-se o cenário 

que otimiza a movimentação interna de materias que está representado na Tabela 2. Os itens 

em asterisco são referentes aos casos onde é realizado somente um tipo de roteiro. 

 

Tabela 2 – Roteiros otimizados 

Pátio Roteiro Ida Roteiro Volta 
1 B A
2 B C
3 A B
4 - * - *
5 - * - *
6 A A

Fonte: Do próprio autor 

Para mensurar os ganhos, comparou-se o tempo gasto de viagem (ida e volta) do pior 

roteiro em relação ao melhor roteiro, conforme demonstrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Ganhos 

Pátio Pior Melhor Redução 
1 319 s 300 s 6% 
2 313 s 294 s 6% 
3 277 s 252 s 9% 
6 404 s 394 s 2% 

Média 328 s 310 s 6% 



Fonte: Do próprio autor 

 

 

5. Conclusão 

Durante a realização do estudo, observou-se que não havia um critério definido em 

relação à escolha dos roteiros, onde os operadores realizavam de forma aleatória, gerando 

oscilações de ociosidade ou sobre carga nos operadores e nos seus respectivos equipamentos, 

impactando diretamente no processo de movimentação. 

Com as filmagens do processo de movimentação executada pelo operador mais 

experiente considerando todas as possibilidades de roteiro, foi possível analisar o tempo de 

deslocamento entre um ponto ao outro. 

Diante da análise das filmagens o estudo demonstrou que é possível reduzir em 

média 6% do tempo de movimentação, otimizando a utilização dos recursos inerente ao 

processo e contribuindo na redução dos custos diretos e indiretos como, por exemplo: 

consumo de combustível, depreciação dos equipamentos, aumento da capacidade de 

movimentação, possibilidade de realocar os operadores durante os intervalos de ociosidade e 

etc. 

Enfim, cabe dizer que o artigo realizado abre a possibilidade para novos estudos, 

visando otimizar o processo de movimentação, podendo explorar as filmagens realizadas ou a 

quantificação dos custos e dos ganhos financeiros obtidos com as novas rotinas de operação. 
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