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Editorial

É com grande satisfação que a Revista Multiface chega a seu segundo núme-

ro, mostrando que é uma iniciativa sólida que vem se afirmando na Faculdade de 

Ciências Econômicas da UFMG e em outros espaços. Após vencer as grandes dificul-

dades iniciais para se publicar o primeiro número da revista em meados deste ano, 

o esforço para continuar a publicação com regularidade e qualidade também não 

é pequeno. Sem dúvida, os resultados são cada vez maiores, na medida em que a 

Multiface se torna progressivamente mais conhecida e é melhor recebida, atenden-

do assim ao seu principal objetivo: promover a divulgação dos trabalhos de estu-

dantes de graduação em Administração, Contabilidade e Economia, proporcionando 

um espaço para o debate e a disseminação do conhecimento, não só na FaCE mas 

também pelos diversos cursos de graduação do país.

Neste número estão presentes sete artigos de temas diversos. Inicialmen-

te, João Bosco Filho apresenta uma leitura daquele que é considerado o modelo de 

organização industrial mais adaptado à atual fase do capitalismo, o Toyotismo, que 

é distinta da habitualmente encontrada em manuais de administração. O artigo ao 

mesmo tempo contextualiza o modelo e mostra seus mecanismos de extração do ex-

cedente e de exploração social, constituindo-se em uma rica interseção da Economia 

e da Administração. O próximo artigo, tratando de Economia Solidária e Comunicação, 

é um estudo do interesse de qualquer cientista social em formação. Através dele, 

Fernanda Sabino discute como a comunicação pode ser usada para promover mu-

danças amplas nas bases produtivas e relacionais da sociedade, na medida em que 

for usada para informar sobre uma outra organização produtiva e um outro modelo 

de significação das relações sociais, tais como expressos pela Economia Solidária. 

Como afirma com muita propriedade, “a comunicação, portanto, deve apontar para 

a mesma direção dos movimentos populares e junto a eles caminhar na busca por 

soluções aos problemas enfrentados pela sociedade”, e também escreve sobre um 

projeto que atua nessa direção na cidade de Juiz de Fora.

Em seguida os autores Cleiton Klechen, Marcos Rodrigues Maciel, Maurício 

Zanon e Rodrigo Alves investigam a economia informal de Belo Horizonte, especifi-

camente a existência ou não de perfil empreendedor e a motivação para empreender 

dos lojistas do Shopping Tupinambás. Considerando a crescente importância que a 

economia informal tem adquirido na cidade e no país, e o papel cada vez maior dos 

shoppings populares, o estudo de caso é uma contribuição importante para a com-

preensão das regiões urbanas.

O quarto artigo, de Pedro Duarte, faz uma comparação entre duas linhas 

teóricas das Teorias da Dependência, a versão weberiana de Fernando Henrique 

Cardoso e Enzo Faletto e a versão marxista de Ruy Mauro Marini. De especial im-

portância é relembrar essas teorias em um momento de relativa tranqüilidade no 

cenário internacional, ainda mais com os preços das commodities exportadas pelo 

Brasil e a proporção das mesmas em relação ao total exportado em alta, de modo a 

não deixar que uma conjuntura positiva nos cegue quanto à possível existência de 

tendências negativas. E, para se compreender o subdesenvolvimento latino-ameri-

cano e nossa inserção periférica no cenário internacional, é fundamental recorrer às 

Teorias da Dependência. Em temática similar, o artigo de Guilherme Horta discute a 

relação entre subdesenvolvimento, ciência e tecnologia, estabelecendo um diálogo 
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entre a visão furtadiana, que introduz a problemática da polarização modernização-

marginalização, e a visão neoschumpeteriana, de constituição dos SNIs, mostrando 

que há complementaridade e compatibilidade entre as duas linhas.

Mariana de Souza apresenta um estudo de caso sobre a identidade 

organizacional projetada de uma ferrovia privatizada, concluindo pelo caráter mul-

tifacetado dessa identidade. É uma análise e demonstração de como a identidade 

da ferrovia não pode ser considerada monolítica, mas por outro lado depende das 

ideologias e condições específicas dos interlocutores. Ela assim se constitui em uma 

construção dialética de grande complexidade, cuja compreensão é necessária para 

a melhor orientação da gestão, das estratégias dos sindicatos e da correta visuali-

zação do papel social da empresa.

O último artigo, na área de Contabilidade de custos, apresenta um trabalho 

com pesquisa empírica sobre a aplicação de método de custeio ABC a três hospi-

tais, especificamente na área de esterilização de materiais. Certamente podendo 

contribuir para a estudos sobre melhor gestão dos recursos de diversos hospitais 

que sofrem de má administração e tomada incorreta de decisões, o artigo é atual e 

pode servir de base para aplicações práticas.

João Bosco Filho também resenha o livro Colapso, de Jared Diamond, que é 

uma análise, especialmente ambiental, de como as sociedades escolhem se destruir 

ou não. Sem pecar por excessos pessimistas ou otimistas, o livro é informativo e 

construtivo, importante para a compreensão dos problemas ambientais.

Na seção de entrevistas, enfocamos o REUNI, o Programa de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais, que vem suscitando muito debate. Para en-

riquecer a discussão e apresentar visões diferentes sobre o tema, há uma entrevis-

ta com o Prof. Jaime Arturo Ramirez, Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade 

Federal de Minas Gerais, e Robson Matos, Presidente da Associação Profissional dos 

Docentes da UFMG (Apubh).

Por fim, o Diretório Acadêmico revê a importância das discussões para a cons-

trução de uma realidade distinta, enfocando principalmente a relação complementar 

entre se obter formação ampla na graduação e participar ativamente de mobiliza-

ções e discussões. É uma discussão sempre atual, embora infelizmente venha sendo 

crescentemente relegada.

Agradeço a todos os que nos têm apoiado nessa jornada, e sem os quais não 

seria possível lançar mais um número da revista. Agradeço aos membros atuais e 

passados do corpo executivo da Multiface, sempre atuantes, com muita disposição 

e excelentes idéias; a todos os que submeteram trabalhos, contribuindo para a qua-

lidade da revista; aos nossos financiadores, que possibilitam a distribuição gratuita; 

e, finalmente, a todos os leitores, o foco primordial de nosso trabalho. Um sincero 

obrigado.

Espero que apreciem mais uma edição da Multiface, desejando a todos boa 

leitura e na esperança que a revista possa cumprir o papel a ela atribuído, de en-

riquecer a formação, o debate acadêmico e a integração dos cursos nas diversas 

Ciências Sociais.

O Editor
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Artigo
economia

INTRODUçãO1. 

O objetivo do presente trabalho é explorar e 
problematizar aspectos relevantes do chamado mo-
delo japonês de organização do trabalho e gestão da 
produção. Não se trata de uma análise completa de 
todos os princípios, técnicas e do modo de funcio-
namento desse sistema, o que se encontra esmiu-
çado em manuais de administração e engenharia de 
produção, e mesmo em bons artigos que tratam do 
assunto. O que se busca é enfrentar outras questões 
importantes que nem sempre são explicitadas ou 
nem mesmo consideradas nas análises desse novo 
paradigma de organização industrial. Faremos uma 
breve descrição inicial do que é e como se estrutura 
este modelo. Depois, trataremos da história desse 
modelo, das condições iniciais de sua formação na 
Toyota até a sua disseminação pelo resto do mundo 
capitalista e industrial. Então, nossa análise recairá 
sobre outra problemática, que é a de reconhecer os 
pontos negativos e controversos deste sistema, ana-
lisando suas contradições e suas relações sociais de 
exploração muitas vezes encobertas. Para finalizar, 
uma breve discussão acerca da transferibilidade do 

sistema japonês a outros contextos macrossociais, 
em especial ao caso do Brasil. Esperamos com isso 
contribuir para um maior conhecimento histórico e 
social desses métodos e técnicas que se tornam mais 
difundidos a cada dia no mundo globalizado, mas so-
bre os quais se sabe ainda tão pouco. 

O MODELO jAPONêS2. 

O modelo japonês de organização do processo 
de produção é um conjunto de técnicas, ferramentas, 
dispositivos, protocolos e princípios coerentemente 
articulados com as relações industriais e sociais do 
contexto macrossocial japonês. Este novo paradigma 
de organização da produção e do trabalho surgiu no 
Japão após a Segunda Guerra Mundial e difundiu-se 
amplamente ao redor do mundo a partir da déca-
da de 1970, diante da crise do modo de regulação 
fordista (DRUCK, 1999). Recebeu diversos nomes, 
como Toyotismo, Ohnismo, ou produção enxuta e 
flexível. Apesar de ter sido concebido originalmente 
na Toyota, o sistema não se confinou às suas fábri-
cas e logo foi adotado por outras grandes empresas 
japonesas, como a Honda, a Sony, a Mitsubishi e a 

*Pesquisador do Núcleo de Pesquisa em História Econômica e Demográfica do CEDEPLAR/FACE/UFMG e graduando em Ciências Econômicas nesta 
mesma instituição. Endereço eletrônico de contato: jtonucci@cedeplar.ufmg.br.

Revista Multiface, Belo Horizonte, v. 1, n. 2, p. 7-14, julho-dezembro 2007

O PARADIGMA JAPONÊS DE ORGANIZAÇÃO 
INDUSTRIAL:� outras perspectivas

João Bosco Moura Tonucci Filho*

Resumo:� O objetivo deste trabalho é analisar e problematizar aspectos relevantes e nem sempre considerados 
do chamado modelo japonês de organização do trabalho e gestão da produção. Além de uma breve apresentação 
dos princípios básicos do Toyotismo, abordaremos também outras três dimensões ainda pouco exploradas: a his-
tória do seu surgimento no Japão e de sua futura difusão pelo mundo, seus pontos negativos e relações sociais de 
exploração, além da questão acerca de sua transferibilidade para outros contextos macrosociais, especialmente o 
caso brasileiro. Esperamos com isso contribuir para um maior conhecimento deste novo e cada vez mais difundido 
paradigma de organização industrial.
Palavras-chave:� Toyotismo; crise do Fordismo; paradigmas de organização do processo de trabalho; reestrutu-
ração industrial; indústria automobilística.
Abstract:� The objective of this article is to analyse and to show the problems of relevant but not always considered 
aspects of the so-called japanese model of work organisation and management. Besides a brief presentation of 
the basic principles of Toyotism, we shall also approach three other dimensions that haven’t been deeply explored: 
the history of its emergence in Japan and its future diffusion throughout the world, its negative points and social 
exploiting relations, and the question of its transferability to other macroeconomic contexts, especially to the 
Brazilian case. We intend to thus contribute to a higher understanding of this new and ever expanding paradigm 
of industrial organisation.
Key words:� Toyotism; crisis of Fordism; labour process organisation paradigms; industrial restructuring; auto-
motive industry.
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TONUCCI FILHO, João Bosco Moura

Nissan. Assim, preferimos aqui utilizar a denominação 

Ohnismo, que nos remete diretamente ao principal 

mentor do modelo, o engenheiro de produção Taiichi 

Ohno (CORIAT, 1994). 

Apresentaremos aqui sinteticamente as prin-

cipais características deste modelo sui generis de 

organização industrial. Primeiramente, nos voltamos 

para a caracterização do processo de trabalho, ou 

seja, da organização ao nível interno e microeconô-

mico e da linha de montagem da fábrica. Os livros de 

administração e manuais de engenharia de produção 

exploram exaustivamente este lado do modelo japo-

nês, muitas vezes vulgarizando-o e se esquecendo 

das relações entre seus diversos componentes. De-

pois, apresentamos as relações salariais (internas) 

e industriais (externas), ou seja, as relações que a 

fábrica estabelece com seus trabalhadores e operá-

rios e também com outras empresas fornecedoras e 

subcontratadas.

Caracterização do processo de trabalhoa. 

Produção orientada pela demanda e grande impor-• 

tância das encomendas. Produção flexível ajustada 

às necessidades do mercado;

Sentido de trás pra frente da produção e sistema • 

de cartazes e avisos de identificação de quantidades 

necessitadas (Kan-Ban);

Redução absoluta de estoques de insumos, pro-• 

dutos intermediários e de produtos finais (Estoque 

Zero, Just in Time interno e externo);

Produção enxuta. Eliminação dos excessos gordu-• 

rosos da fábrica. Produção do máximo com o mínimo 

necessário, evitando desperdícios (Muda);

Ganhos de produtividade internos à fábrica, com-• 

plementando as economias de escala externas (ori-

ginadas no aumento do tamanho da planta produ-

tiva);

Diferenciação intensa e busca pela qualidade dos • 

produtos;

Ganhos de produtividade associados à flexibilida-• 

de da fábrica;

Trabalho em equipe. Célula de trabalho ao invés • 

de postos individuais;

Requalificação do trabalho: multifuncional (rotação • 

de tarefas) e polivalente (produção, manutenção/re-

paro das máquinas e controle de qualidade);

Defeitos não devem ser passados para frente. Cír-• 

culos de Controle de Qualidade (CCQ) e inovações 

incrementais introduzidas pelos trabalhadores;

Busca permanente por melhorias (• Kaizen);

Autonomação: autonomia dos trabalhadores com • 

automação e auto-ativação;

Menor parcelarização e divisão do trabalho, com en-• 

riquecimento de seu conteúdo. Permanece a separa-

ção entre a execução e o planejamento/concepção;

Engajamento do trabalhador no processo produtivo • 

estimulado por contrapartidas (conteúdo mais rico e 

menor grau de parcelarização do trabalho, relativa 

estabilidade de emprego, possibilidade de ascensão 

dentro da fábrica etc);

Produção em massa (com grande diferenciação de • 

produtos), mas flexível e enxuta. Economias de escala 

e escopo se complementam virtuosamente.

Caracterização das Relações Industriais e b. 

Salariais

Existência de contrapartidas e concessões aos tra-• 

balhadores. Relações entre operariado e patronato 

são mais cooperativas do que combativas;

Estabilidade de emprego (vitalício e fixo)• 1;

Sindicalismo de empresa (corporativo, hierarqui-• 

zado e pouco combativo);

Salário e promoção por antigüidade (possibilidade • 

de ascensão do trabalhador);

Permanente requalificação dos trabalhadores e • 

investimentos em capital humano, com cursos de 

treinamento internos e externos;

Possibilidade de promoções internas;• 

Aumento sustentado do salário real (às vezes su-• 

perior ao aumento da produtividade) em conjuntura 

econômica de pleno-emprego;

Intensificação e extensão da jornada de • trabalho;

Trabalhador é estimulado ao engajamento flexível • 

na produção;

Segmentação e dualismo no mercado de trabalho: • 

empresas centrais contratam a mão-de-obra mais 

qualificada (quase sempre masculina), e médias e 

pequenas empresas (normalmente fornecedoras) 

empregam trabalho mais precarizado e terceiriza-

do, incorporando também a mão-de-obra feminina 

e imigrante;

Just in Time•	  externo: imposição de prazos e de 

uma logística flexível e eficiente às fornecedoras da 

fábrica principal;

Cooperação e competição entre a empresa central • 

e as suas fornecedoras;

Empresas subcontratadas também fazem inova-• 

ção;

Rede de empresas, com possibilidade de cruza-• 

mento de propriedade.

Todas estas técnicas e princípios talvez pa-

reçam desconexos, ou, ao contrário, podem dar a 

impressão de que se tomadas e aplicadas separada-

mente irão resultar em ganhos de eficiência e produ-

tividade. O que a análise crítica do modelo japonês 

1   Como veremos mais a frente, esta tão propalada estabilidade de 
emprego no modelo japonês se aplica apenas a uma parcela muito 
pequena da classe trabalhadora. Uma imensa quantidade de operários 
(empregados principalmente fora da fábrica central) se insere no mer-
cado de trabalho de forma precária e não estável. A desqualificação e a 
subcontratação são traços marcantes deste outro “lado” do modelo.
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nos ensina é que, para que o Ohnismo possa surtir 

os efeitos desejados, deve haver uma coerência ló-

gica e articulada entre todas as partes do sistema 

(CORIAT, 1994). Assim, tentativas de aplicar apenas 

algumas ferramentas do modelo japonês (como o 

CCQ, ou o Just in Time), como tem sido comum no 

Brasil, resultaram em ganhos de produtividade não 

tão expressivos como no Japão (FERRO, 1990). Além 

disso, a adaptação do modelo japonês a outros con-

textos sociais costuma ocorrer sem ganhos e conces-

sões para o operariado, cuja inserção no mercado de 

trabalho flexibilizado se dá cada vez mais de forma 

precarizada e exploratória. 

ORIGENS DO MODELO jAPONêS3. 

Em 1950, o jovem engenheiro Eiji Toyoda re-

alizou uma viagem de três meses à fábrica Rouge da 

Ford, complexo industrial em Detroit que levou ao 

paroxismo o ideal de Henry Ford de controlar uma 

fábrica completamente integrada verticalmente. 

Após examinar e estudar cuidadosamente o maior 

e mais eficiente complexo industrial do mundo da 

época, que colocava no mercado 7.000 carros por 

dia, Eiji escreveu uma carta para sua empresa, a 

Toyota Motor Company, dizendo que “havia algumas 

possibilidades de melhorar o sistema de produção” 

(CORIAT, 1994). 

A Toyota foi criada em 1918, e produzia inicial-

mente máquinas têxteis. Antes da II Guerra Mundial, 

produzia caminhões a partir de um esforço próprio 

de engenharia e desenvolvimento, combinado com 

cópias e imitações de produtos importados. O es-

forço de guerra empreendido pelo governo militar 

impediu que a Toyota produzisse carros de passeio, 

se concentrando nos veículos pesados, como os ca-

minhões militares. É somente no final da década de 

1940 que encontramos as origens do Sistema de 

Produção Toyota. 

O principal responsável pela introdução das 

inovações organizacionais que darão origem ao sis-

tema Toyota é Taiichi Ohno, brilhante engenheiro de 

produção sem diploma universitário. Começou a sua 

carreira na Toyota Motor Company em 1943, depois 

de ter trabalhado quase dez anos na empresa têxtil 

do grupo Toyota. Aprendendo de início com os ma-

nuais de administração norte-americanos, Ohno logo 

percebeu que seria necessário “pensar pelo avesso” 

todo o legado ocidental do sistema taylorista- fordista 

de produção, que ele admirava, mas considerava 

inadequado à situação do Japão (CORIAT, 1994). 

Além disso, criticava o modelo de Taylor e Ford por 

ser ineficiente, rígido e dispendioso. É a Ohno que 

devemos creditar as formulações básicas e originais 

do modelo Toyota de organização do trabalho e ge-

rência da produção, do “espírito Toyota”, chamados 
também simplesmente de “Ohnismo”. 

O sistema Toyota é o resultado de um processo 
de maturação demorado, feito de inovações suces-
sivas ou de importações de métodos e conceitos de 
outros sistemas ou modelos. “A criação, a inovação, 
sempre nasce da necessidade”, nos diz Ohno (CORIAT, 
1994). Vamos agora nos deter na necessidade, ou 
mais, no conjunto das limitações e das oportunida-
des que se impuseram a Ohno e que explicam parte 
do sentido profundo das suas inovações. 

Entre 1947 e 1950 há a importação para o 
setor automobilístico das inovações técnico-organi-
zacionais herdadas da experiência têxtil. São inova-
ções que buscam primeiramente introduzir a auto-
nomação (automação com autonomia), e assim uma 
nova organização do trabalho e espacialização das 
oficinas. Trata-se inicialmente de tirar benefícios do 
saber-fazer adquirido no ramo têxtil, mas também de 
repensar o posicionamento do operário na fábrica. 

Os anos de 1949 e 1950 são de maior im-
portância na gestação do sistema, já que alguns 
eventos-chave vão se suceder nesse breve período. 
Primeiramente, em 1949 a Toyota passa por uma 
seríssima crise financeira, colocando-a a beira da 
falência. Devido ao colapso nas vendas e à crise, 
a Toyota enfrenta durante dois meses uma greve e 
manifestações diversas, o que resulta em uma de-
missão em massa de cerca de 1600 empregados. A 
demissão dos operários é seguida pela demissão do 
próprio presidente- fundador Kiichiro Toyoda e são 
tomadas medidas de um plano de reestruturação im-
posto por um grupo bancário como preço para salvar 
a Toyota da bancarrota. Logo terminada a greve e 
as demissões, estoura a Guerra da Coréia, e assim 
encomendas em massa são endereçadas ao grupo. 
Essa situação paradoxal, de grande afluxo de en-
comendas num momento em que a fábrica demitiu 
grande parte do seu pessoal, conduzirá a soluções 
originais e inovadoras. 

Durante a década de 50, a indústria automo-
bilística tem uma produção ainda irrisória. Em 1950, 
a Toyota produz apenas 11.706 veículos, nem mesmo 
o dobro do que produzia a fábrica de Rouge por dia! 
Diante dessa condição, Ohno tem que refletir sobre 
como realizar ganhos de produtividade sem ampliar o 
volume de produção e explorar economias de escala. 
Trata-se de um mercado interno ainda reduzido para 
automóveis, com demandas curtas e diferenciadas. 
Não há um mercado em rápida expansão e integra-
ção, o que nos EUA abriu espaço para a produção de 
massa em série e padronizada, ao taylorismo e ao 
fordismo. É somente na década de 60 que a sociedade 
japonesa se torna modernamente motorizada. 

O ano de 1949 é decisivo para o engajamento 
da Toyota em métodos inovadores. A crise financeira 
se originou com uma queda da demanda, provocada 
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pela política de austeridade conduzida pelo gover-

no nipônico. A Toyota teve então que se submeter 

às vontades de um grupo bancário, que impunha a 

redução de pessoal e ajustamento das quantidades 

de carros produzidos às quantidades efetivamente 

vendidas. Ohno relata também que durante esse 

período reinava uma absoluta desordem na progra-

mação da produção e na acumulação de estoques. 

Havia acúmulo excessivo de peças intermediárias e 

de produtos em curso de fabricação, o que causava 

grandes prejuízos, tanto de tempo quanto de mate-

rial. Aí também está uma das explicações da crise da 

Toyota, e uma motivação para a idéia de produção 

com estoque zero, central no Ohnismo. 

Até o início da década de 50, o sindicalismo de 

indústria, bastante combativo, foi a regra no Japão. 

Diante da onda de racionalização da produção que 

varre o país nesse período, esses sindicatos organi-

zam greves, movimentos de resistência (os traba-

lhadores japoneses não se adaptavam aos métodos 

tayloristas de controle do trabalho) e reivindicações 

salariais. O conflito de 1950 com a Toyota, que resul-

tou na demissão em massa, é apenas um exemplo das 

lutas nesse momento. Todos esses conflitos terminam 

com a derrota do sindicalismo de indústria, e pode-

se admitir que já em 1953 o sindicato de empresa, 

também chamado de corporativista, afirmou-se e se 

torna o interlocutor entre a direção da Toyota e os 

trabalhadores. Trata-se de um sindicato de natureza 

diversa, muito mais cooperativo do que combativo, 

como fica explícito na campanha sindical de 1954: 

“Proteger nossa empresa para defender a vida!” (CO-

RIAT, 1994). Ao lado desse processo de destruição 

das antigas estruturas sindicais, o Ohnismo implica 

também em um conjunto de contrapartidas implíci-

tas ou explícitas aos trabalhadores em troca de um 

maior engajamento na produção. 

Durante os anos 50 e o começo dos anos 60 

observa-se a introdução do método Kan-Ban. Nasce 

das reflexões do presidente-fundador, para quem o 

“ideal seria produzir exatamente aquilo que é ne-

cessário no tempo exatamente necessário” (CORIAT, 

1994), e também das pesquisas de Ohno a respeito 

do sistema de reabastecimento dos supermercados 

americanos. Trata-se de transplantar uma inovação 

do setor de comércio para o setor industrial. 

Entre 1962 ao pós-1973, o esforço é de exten-

são do método Kan-Ban aos subcontratantes e forne-

cedores. No interior da empresa, o sistema conhece 

vários desenvolvimentos e aperfeiçoamentos. Após 

o primeiro choque do petróleo, a economia japonesa 

passa por uma estagnação temporária, situação na 

qual o Ohnismo apresenta a sua grande flexibilida-

de miraculosa: a busca de ganhos de produtividade 

mesmo na ausência de crescimento e de economias 

de escala. 

Essa reconstituição histórica da situação com a 

qual Ohno se defrontou é necessária, pois já de início 

coloca as especificidades do modelo japonês original. 

Devemos reconhecer todos os limites conjunturais e 

estruturais que estão na explicação das inovações or-

ganizacionais do novo método de produção introduzi-

do na Toyota. Essas características próprias e únicas 

do contexto macrosocial japonês da época se revela-

rão mais importantes quando tratarmos da questão 

da transferibilidade do modelo japonês a outros paí-

ses. Sem mercado interior e matéria-prima, Ohno tem 

que enfrentar os sindicatos, e postula a necessidade 

então de repensar os métodos de produção norte-

 americanos: ao invés de produtos padronizados, es-

toques e economias de escala, o sistema Toyota tem 

o desafio de obter ganhos de produtividade (produzir 

a custos mais baixos) sem poder contar com eleva-

das economias de escala externas, sem estoques e 

com produtos voltados para um mercado interno com 

demandas bastante diferenciadas.

DIFUSãO DO MODELO jAPONêS4. 

Para compreendermos os motivos que levam 

à disseminação das práticas japonesas ao redor do 

mundo a partir principalmente da década de 1980, 

precisamos nos deter um pouco na crise do sistema 

taylorista-fordista de organização da produção e de 

controle do trabalho. O grande e primeiro sintoma da 

crise do modo de regulação fordista2 (que deu supor-

te ao regime de acumulação intensivo que vigorou 

dos finais da II Guerra até meados da década de 70, 

período que ficou conhecido como a Era de Ouro do 

Capitalismo) é a diminuição do ritmo de crescimento 

da produtividade a partir dos fins dos anos 60 (GLYN 

et ali, 1990). Contata-se um movimento generali-

zado de lutas e resistências nas fábricas ocidentais, 

com altos índices de absenteísmo, de turnover, de 

sabotagens, além do aumento dos dias perdidos com 

greves e paralisações da produção. Avança também o 

poder dos sindicatos, que exigem a continuação dos 

ganhos de produtividade incorporados aos salários 

(DRUCK, 1999). 

É nesse acirramento da luta de classes e no 

esgotamento dos ganhos de produtividade associados 

2   O conceito de modo de regulação fordista foi elaborado dentro daquilo 
que se convencionou chamar de Teoria da Regulação Francesa. Esta 
corrente teórica teve como objetivo compreender a crise do capitalis-
mo a partir da década de 1970, e para tal buscou construir categorias 
analíticas menos abstratas do que as utilizadas originalmente por Marx. 
Um regime de acumulação corresponderia a um padrão de crescimento 
do sistema capitalista delimitado historicamente, capaz de minimizar 
ou repartir as distorções deste sistema. Um modo de regulação seria 
a forma de articulação dos arranjos institucionais e convenções sociais 
responsáveis por dar suporte e estabilidade a um determinado regime 
de acumulação. Para uma apresentação mais completa destes conceitos 
e de seus desdobramentos teóricos, ver o livro de Robert Boyer, A Teoria 
da Regulação: uma análise crítica (1990).
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à disseminação do taylorismo-fordismo que se explica 
parte da crise do modo de regulação fordista, toda-
via não se deve desconhecer outros fatores, como 
o esgotamento do Estado de Bem Estar Social e das 
políticas keynesianas de estímulo ao crescimento, 
desarranjo da ordem econômica internacional, cho-
ques exógenos de custo (como o Choque do Petró-
leo) e aceleração da inflação (GLYN et al., 1990). O 
ano de 1968 condensou parte dessa crise, marcado 
por manifestações de rua e estudantis, ocupações de 
fábricas, greves etc. Essas eclosões súbitas de insa-
tisfação revelavam uma recusa aos padrões vigentes 
de organização econômica e sociopolítica. 

Do ponto de vista estrito do processo de tra-
balho, os operários não mais aceitavam a gestão 
taylorista-fordista, que impunha um trabalho par-
celarizado, desqualificado, intenso e rotinizado. Não 
mais aceitavam a separação entre trabalho manual 
e trabalho mental, entre execução e planejamento/
concepção, fórmula tão cara ao “one best way” de 
Taylor. Essa resistência dos trabalhadores leva, de 
certa forma, ao esgotamento desta forma de controle 
do capital sobre o trabalho, extremamente rígida e 
autoritária (DRUCK, 1999). 

Para responder a essa crise, as grandes em-
presas automobilísticas ocidentais (e principalmente 
as norte-americanas, que estavam perdendo compe-
titividade) iniciam planos de reestruturação produ-
tiva, com crescente adoção da base microeletrônica 
e da introdução de práticas e métodos do modelo 
japonês, a partir daí considerado mais eficiente do 
que os modelos tradicionais. Deve-se levar em con-
ta também que a crescente globalização implica em 
uma nova forma de concorrência intercapitalista, em 
que a qualidade e a diferenciação tornam-se as novas 
bases da busca por produtividade (CORIAT, 1994). 
Questiona-se assim a rigidez de sistemas de pro-
dução do tipo fordista, procurando substituí-los por 
esquemas mais flexíveis, capazes de atender tanto 
às reivindicações dos trabalhadores por um trabalho 
mais rico e menos monótono, mas também satisfa-
tórios à acumulação do capital. 

No entanto, a busca pelo aumento da pro-
dutividade por meio da adoção do modelo japonês, 
associada ao processo de automatização e parcial 
robotização das plantas industriais, resultou primor-
dialmente em demissões em massa. O downsizing, 
ou a redução dos efetivos empregados, foi a princi-
pal estratégia para enxugar os “excessos gorduro-
sos da fábrica” e assim aumentar a produtividade 
por trabalhador. 

No final da década de 70, a Ford lançou o seu 
programa interno de mudança organizacional cha-
mado After Japan, conseguindo significativas melho-
ras de produtividade e qualidade. A General Motors 
(GM) estabeleceu uma joint-venture com a Toyota 
chamada NUMMI (New United Motor Manufacturing 

Incorporated) em 1983, onde cada parte entrou com 

50% do capital. Foi utilizada uma antiga planta da 

GM em Fremont, na Califórnia, de tecnologia tradi-

cional e com um histórico de problemas trabalhistas 

consideráveis. Os resultados foram surpreendentes, 

já que a planta conseguiu obter níveis altíssimos de 

produtividade, só inferiores às fábricas japonesas. 

Ao mesmo tempo, inúmeras outras plantas da GM 

se modernizaram adotando as mais caras tecnologias 

microeletrônicas e da robótica, mas mesmo assim não 

alcançaram a eficiência da NUMMI (WOOD, 1992). As 

empresas japonesas que se instalaram nos EUA da 

década de 80 (Honda, Toyota, Mitsubishi, Nazda e 

Nissam) têm conseguido excelentes resultados, com 

maiores níveis de produtividade e qualidade que suas 

concorrentes norte-americanas. 

A Europa demorou um pouco mais do que os 

EUA para ingressar no processo de reestruturação 

industrial (WOOD, 1992). A Volkswagen e a Fiat, 

maiores empresas européias, após as dificuldades 

vividas devido à estratégia de automação massiva, 

todavia rígida, buscaram aproximar-se gradativa-

mente dos métodos japoneses no final da década de 

80. Na França, a Renault procurou reproduzir quase 

integralmente os métodos japoneses e a PSA (Peu-

geot-Citröen) tem adotado esse padrão de organi-

zação da produção com significativas adaptações. As 

plantas das empresas norte-americanas e japonesas 

implantadas na Europa estão em geral em um nível 

mais avançado. Na Coréia do Sul, a empresa Hyundai 

vem obtendo sucesso com sua política agressiva de 

exportações para os EUA, em parte graças ao apoio 

gerencial e tecnológico da Mitsubishi. Na Suécia, a 

SAAB e a Volvo se aproximaram de um sistema mais 

flexível e mais artesanal do que o japonês, consti-

tuindo o que ficou conhecido como Modelo Sueco, 

Volvismo ou Kalmarismo. 

É nesse contexto de globalização, acirramento 

das pressões competitivas, Terceira Revolução Indus-

trial e menor crescimento econômico internacional 

que se dá a difusão do modelo japonês ao redor do 

mundo. Nesse período, muitos analistas chegaram a 

dizer que a hegemonia econômica norte-americana 

estava ameaçada pelo Japão, que crescia a taxas vi-

gorosas desde a década de 50 e que apresentava um 

novo modelo de organização industrial, considerado 

mais eficiente e produtivo que os rígidos modelos 

ocidentais. As inovações japonesas são introduzidas 

primeiramente no setor que lhes deu origem, o au-

tomobilístico, mas depois se estendem a outras in-

dústrias, tanto no Japão quando no resto dos países 

industrializados. As técnicas japonesas são também 

importadas pelo Terceiro Mundo, fenômeno que será 

melhor analisado quando nos determos na questão 

da transferibilidade desse modelo. 
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ECONOMIA POLíTICA E 5. 
CONTRADIçõES DO MODELO jAPONêS

O que nos interessa aqui é evitar qualquer 

tipo de mistificação do modelo japonês, revelando 

para além dos seus inegáveis traços positivos as 

suas contradições e os seus aspectos nem sempre 

considerados.

Vamos começar por tudo aquilo que pode ser 

considerado positivo nos métodos japoneses. Primei-

ramente, é inegável que a forma como a divisão do 

trabalho é repensada no modelo japonês constitui 

uma vantagem em relação ao taylorismo, sistema que 

leva ao extremo a prática de segmentação, desqua-

lificação e especialização do trabalho. No Ohnismo, 

ao contrário, temos polivalência e multifuncionalida-

de do operário, trabalho em grupo, não há rigidez de 

postos de trabalho, e o operário deve saber, além de 

executar o seu trabalho, monitorar/reparar as máqui-

nas e fazer controle de qualidade. São traços de uma 

flexibilidade interna, possibilitada por um enriqueci-

mento do conteúdo do trabalho, rompendo em par-

te com a escola norte-americana na dicotomia entre 

trabalho manual e trabalho mental (CORIAT, 1994). 

Pode-se até mesmo dizer que nas grandes fábricas 

japonesas houve um certo “embranquecimento” dos 

colarinhos azuis3.

Além disso, deve-se reconhecer que o modelo 

japonês obtém o maior engajamento do trabalhador 

na produção por meio de uma série de contraparti-

das que lhes são dadas. Salários crescentes, parti-

cipação nos ganhos de produtividade, possibilidade 

de ascensão dentro da empresa, emprego vitalício, 

requalificação permanente da força de trabalho atra-

vés de cursos internos ou externos, flexibilidade na 

divisão do trabalho, rotação de tarefas etc. Todas 

essas contrapartidas vão compor aquilo que pode 

ser chamado de “democracia salarial”, que fica ainda 

mais patente quando observamos os baixos índices 

de desigualdade do Japão e o leque salarial estreito 

das empresas (um diretor chega a ganhar apenas 5 

vezes mais que um trabalhador manual desqualifi-

cado) (CORIAT, 1994).

Todavia, estamos aqui olhando para o que o 

modelo nos revela à primeira vista. Até agora, nos 

concentramos na fábrica principal em si, nos esque-

cendo de todas as complexas e sutis relações que se 

estabelecem com o mundo exterior, nem tão demo-

cráticas e flexíveis assim. Se é patente que o modelo 

japonês atende a demandas sociais importantes den-

3   No jargão dos discursos da esquerda das décadas de 1960 e 1970, 
colarinhos brancos designavam os trabalhadores de escritório, de ge-
rência e ligados ao setor de serviços, enquanto colarinhos azuis eram os 
operários que trabalhavam no chão da fábrica, direta e corporalmente 
envolvidos na produção.

tro da fábrica, fora dela ele exclui e precariza parte 

da força de trabalho, como apontaremos.

Começaremos pelas relações de subcontrata-

ção e terceirização. Na fábrica montadora principal e 

nas suas grandes fornecedoras (com a qual ela mui-

tas vezes tem capital cruzado, estabelece relações de 

longo prazo e coopera tecnologicamente) aplicam-se  

as técnicas e princípios toyotistas (garantindo assim 

estabilidade de emprego, flexibilidade interna, salá-

rios mais altos etc.). Todavia, na rede de subcontra-

tação, em que se acham as micro, pequenas e mé-

dias empresas, o trabalho ainda é precário, instável e 

taylorizado. Maior se torna a exploração dessa força 

de trabalho nas franjas do toyotismo quando a em-

presa central aplica aos seus fornecedores Just In 

Time externo, com rigorosidade na entrega de peças 

e componentes (HIRATA, 1996).

Situação ainda pior é a das mulheres, que 

além de terem que se empregar em trabalhos pre-

cários (quase não há mulheres na Toyota, por exem-

plo), têm ainda que realizar o seu trabalho doméstico, 

como cuidar da casa, cozinhar e educar os filhos, já 

que o homem deve se dedicar inteiramente à empre-

sa na qual trabalha (HIRATA, 1996). Essa rígida divi-

são sexual do trabalho no Japão é bastante explícita, 

acarretando para as mulheres uma descontinuidade 

na sua carreira profissional e  uma inserção subordi-

nada e precarizada no mercado de trabalho.

Outra característica da sociedade japonesa é 

a posição central e inquestionável que a esfera do 

trabalho ocupa na vida dos trabalhadores. Particu-

larmente, estamos tratando da extensão da jornada 

de trabalho, que se revela nas práticas generalizadas 

de uso apenas parcial do tempo de férias (sete dias 

anuais após um ano de empresa), a realização de 

horas extras nem sempre remuneradas e o número 

excessivo de horas trabalhadas (oficialmente consi-

derada em torno de 2000 horas por ano). O karochi 

(morte por excesso de trabalho) já é considerado 

doença profissional, e preocupa desde a década de 

80. É interessante notar que mesmo sendo uma eco-

nomia tão produtiva e tecnologicamente avançada, 

o Japão continua com uma das jornadas de trabalho 

mais extensas do mundo (HIRATA, 1996).

Outro segmento que está em crescimento 

há alguns anos é o de estrangeiros, normalmente 

ilegais. Solução encontrada para suprir a demanda 

por mão de obra não-qualificada e semiqualificada 

barata na indústria, construção civil e serviços, os 

dekaseguis são em sua maioria asiáticos (oriundos 

das Filipinas, Paquistão, Bangladesh, China, Coréia 

do Sul, Tailândia, mas também do Peru, Argentina 

e Brasil). Deste conjunto, a maioria é composta por 

mulheres: serventes, recepcionistas, empregadas 

domésticas, operárias etc. Observa-se então uma 

internacionalização do mercado de trabalho japonês, 
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implicando em uma redução da homogeneidade de 
sua força de trabalho.

Assim, não se deve considerar que esses “em-
pregos sujos” estejam fora do modelo: na verdade, 
são partes essenciais de seu funcionamento. O tra-
balho não-qualificado, instável, precário e tayloriza-
do não é uma exceção, na verdade apenas 30% da 
mão-de-obra japonesa pode se beneficiar das con-
trapartidas do Ohnismo! (HIRATA, 1996). Trata-se 
de uma sociedade marcada por uma clivagem mui-
to forte entre aqueles homens que são contratados 
pelas grandes empresas (normalmente os melhores 
alunos) e o grande resto da população que continua 
se empregando em postos tradicionais. Além disso, 
a completa dominação que a grande corporação ja-
ponesa exerce sobre a vida de seus empregados (em 
uma espécie de paternalismo moderno) não lhes dei-
xa tempo suficiente para cultivar relações afetivas e 
familiares, e o lar fica assim entregue aos cuidados 
da mulher. É uma “democracia salarial” muito pe-
culiar, dado que exclui dos seus benefícios a grande 
maioria da classe trabalhadora.

Como as fábricas japonesas são mais produti-
vas do que suas concorrentes ocidentais, conseqüen-
temente as suas taxas de exploração (e de extração 
de mais-valia) são mais elevadas. Isto explica em 
parte porque as taxas de acumulação e de lucrativi-
dade das empresas automobilísticas japonesas são 
mais altas do que as das companhias norte-america-
nas e européias, mesmo que o salário médio de um 
trabalhador japonês (mais produtivo) seja bastante 
próximo ao de um norte-americano.

É importante aqui revelar esse “lado oculto” 
do modelo japonês para evitar qualquer tipo de enal-
tecimento mistificador de primeira hora, tão comum 
nos vulgares manuais de administração e nas reco-
mendações de firmas de consultoria. Não se quer 
negar que ele possui traços distintos que o tornam 
preferível em certos aspectos, como já apontado 
acima. O que não se quer é expor apenas a parte 
“bonita” e “limpa” do modelo, escondendo as suas 
relações de exploração mais profundas. Não se deve 
esquecer que ainda falamos de capitalismo, e assim 
de exploração da classe trabalhadora com o objetivo 
de acumulação de capital.

A qUESTãO DA TRANSFERABILIDADE6. 

Para finalizar, vamos nos deter um pouco em 
questão de maior relevância, que é a da possibili-
dade do modelo japonês de organização do traba-
lho e gerência da produção ser transplantado para 
outras realidades sociais. Isso nos preocupa por ser 
fundamental perceber quais são as condições que 
determinaram a sua transferência ao Brasil, que já 
começou o seu processo de reestruturação industrial 

desde meados da década de 80, mesmo que de for-
ma incipiente.

Primeiramente, por que se deve desejar a 
transferência do modelo japonês? Por que escolher 
esses métodos extremos de controle social, essa ten-
são extrema, essa sociedade que vive à sombra das 
grandes corporações? Deve-se levar em conta que a 
internacionalização do modelo japonês foi impulsio-
nada, antes de tudo, pela sua melhor adequação à 
concorrência intercapitalista no mundo globalizado. 
Em um ambiente de demanda instável, marcado pela 
diferenciação e qualidade dos produtos, o Ohnismo 
pode ser muito mais eficiente que os rígidos padrões 
tradicionais. Além disso, o modelo japonês é positivo 
no seu questionamento à divisão do trabalho taylo-
rista, abrindo espaço para uma flexibilidade interna 
(CORIAT, 1994). Ele entra assim em harmonia com 
algumas das necessidades e demandas sociais que 
se manifestam há vários anos. O sistema japonês 
pode então atender tanto aos interesses do capital 
(maior competitividade internacional) quanto do as-
salariado (trabalho mais rico, qualificação, salários 
maiores etc.).

É inegável que as origens dessa inovação 
social são bastante específicas (como já pudemos 
analisar), e dificilmente as condições históricas de 
sua formação serão repetidas. Por outro lado, pelo 
menos nas suas contribuições essenciais, o modelo 
japonês é perfeitamente reproduzível. Esta é uma 
típica contradição histórica, que coloca de um lado a 
singularidade e do outro a universalidade (CORIAT, 
1994). Não ocorreu o mesmo a Taylor e a Ford, e 
mesmo assim os cronômetros e as esteiras de mon-
tagem não se disseminaram pelo mundo? Há então 
a possibilidade de transplantar o modelo japonês, 
mesmo que para condições sociais particulares e 
distintas da original.

Não se deve reduzir nunca o modelo japonês 
a algumas de suas técnicas tomadas isoladamente. 
Os seus efeitos virtuosos só são obtidos quando o 
sistema é considerado como o todo. Feitas essas ob-
servações, devemos ter cuidado com a “japonização” 
que se vem processando no mundo, por duas vias 
distintas, ambas incompletas e simplificadoras. Uma 
dessas vias é a identificação do modelo japonês com 
a simples individualização das relações de trabalho. O 
que se busca é se aproveitar da atual onda de libera-
lismo para questionar e destruir todas as garantias e 
tradições de negociação e contratualização herdadas 
do fordismo. Não há contrapartidas estimulantes ao 
empregado, mas apenas a flexibilização externa do 
mercado de trabalho (CORIAT, 1994). A outra via é 
aquela que vê o Ohnismo apenas como um arsenal de 
ferramentas que podem ser utilizadas à la carte, não 
dando conta assim dos efeitos virtuosos advindos da 
coerência interna do sistema. Assim, virou moda falar 
de Círculos de Controle de Qualidade (CCQs), Just in 
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Time, estoque zero e programas de qualidade total. 
Trata-se de uma visão estritamente “tecnicista”, que 
não altera profundamente a estrutura de organização 
do processo de trabalho na fábrica. Também nessa 
via raramente há contrapartidas aos trabalhadores, 
dado que a maioria dessas inovações organizacionais 
é aplicada ainda combinada e articulada a rígidos mo-
delos tayloristas-fordistas (FERRO, 1990).

Para concluir, algumas observações quanto 
ao caso brasileiro. Aqui também o modelo japonês 
é importado durante o processo de reestruturação 
industrial. Não são demandas internas de mudança 
que desencadeiam esse interesse pelos métodos ja-
poneses, mas sim a abertura comercial que coloca as 
empresas brasileiras em desvantagem em relação às 
suas concorrentes internacionais. As práticas japone-
sas são então introduzidas, assim como a automação 
microeletrônica, para garantir a competitividade da 
indústria nacional, acostumada a ganhos espúrios de 
produtividade. Todavia, não se trata de transferência 
simples e pura.

No Brasil, a aclimatação do taylorismo-for-
dismo resultou em um modelo de desqualificação e 
baixa remuneração da força de trabalho, com pou-
cas garantias salariais e de estabilidade de emprego 
(Devemos nos lembrar que as pressões trabalhistas 
ficaram contidas durante o Regime Militar, durante o 
qual houve uma queda do salário real e aumento das 
desigualdades sociais). Associa-se a isso a cultura 
gerencial brasileira, tipicamente autoritária, forte-
mente hierarquizada e bastante desigual quando se 
trata da repartição entre lucros e salários (FERRO, 
1990). Assim, a introdução do modelo japonês no 
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Brasil, na maior parte dos casos, não passa de uma 
adoção conveniente de algumas ferramentas e técni-
cas, que apenas reforçam as formas tradicionais de 
controle do trabalho. Também se proclama nos meios 
neoliberais a flexibilização do mercado de trabalho, 
colocando em risco as garantias dos assalariados for-
mais. Todo esse processo se dá em meio ao aumento 
generalizado do desemprego e do mercado informal 
de trabalho, o que coloca limites ao poder de barga-
nha das organizações trabalhistas. Assim, as empre-
sas buscam também copiar o modelo japonês na sua 
face mais perversa, a da subcontratação (também 
chamada de terceirização, e uma verdadeira febre 
durante a década de 90 no Brasil), o que implica em 
ainda maior precarização do trabalho.

O que se conclui é que, enquanto novos com-
promissos sociais não se estabelecerem (o que de-
pende tanto de reformas estruturais que alterem 
a desigual sociedade brasileira quanto da situação 
conjuntural) dificilmente será possível que o “espíri-
to Toyota”4, na sua plenitude, seja verdadeiramen-
te transplantado para o Brasil. Enquanto isso, ele 
é aplicado apenas onde é conveniente ao capital e 
à exploração, não possibilitando nenhuma melhora 
significativa para a classe trabalhadora.

4   “Espírito Toyota” é o nome poético dado por Taiichi Ohno ao sistema 
produtivo toyotista, idéia desenvolvida na sua obra L’Esprit Toyota 
(1990).
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INTRODUçãO1. 

O modo de produção capitalista instalou no con-
texto mundial uma nova forma de produção, baseada na 
liberdade individual aplicada ao capital e na liberdade à 
propriedade privada. O resultado desse processo foi o 
aumento da competitividade entre sujeitos, a intensa va-
lorização do capital e, conseqüentemente, a polarização 
das classes sociais. As relações pessoais tornaram-se 
fortemente contratuais e mediadas pelo valor estipulado 
a partir da força produtiva dos indivíduos. Nesse sentido, 
o trabalho perde seu potencial representativo de perten-
cimento, o que conseqüentemente gera a sensação de 
desterritorialização do sujeito. A “consciência cidadã”, 
então, perde-se em meio a tamanhas deficiências sociais 
e a precárias condições de sobrevivência.

Neste contexto, surge a Economia Solidária como 
possibilidade de se vislumbrar mudanças significativas 
no cenário atual. Seus conceitos procuram colocar o 
trabalhador como ator de sua própria realidade, sendo 
capaz de encarar o trabalho como o meio para sua in-
serção social e não como o próprio fim.

Diante desta configuração, a comunicação social 
pode ser apontada como uma das peças-chave para 
articular o processo de divulgação e fortalecimento do 
conceito de Economia Solidária (ainda fragmentado e 
pouco conhecido). A comunicação, quando utilizada 
como ferramenta capaz de articular saberes e estimular 
processos cognitivos na sociedade, auxilia a tomada de 
consciência da mesma. Este percurso tornaria possível 
modificar ações em busca de alternativas de existência, 
fazendo com que homens e mulheres redescobrissem 
suas funções e sua importância para a construção de 
uma sociedade mais justa e harmônica.

A título de um estudo preliminar, o presente 
texto visa a discorrer sobre a dinâmica relacional entre 
Comunicação Social e Economia Solidária, priorizando 
uma análise conjectural a respeito do trabalhador na 
sociedade e sua função dentro dela.

ECONOMIA SOLIDÁRIA2. 

A atual conjuntura econômica mundial é, com 
raríssimas e pontuais exceções (como Cuba ou Coréia 

* Trabalho de iniciação científica apresentado ao GT de Práticas Sociais da Comunicação, no XII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação da 
Região Sudeste, sediado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. A orientação deste artigo foi feita pela professora Christina Ferraz Musse. Endereços 
eletrônicos para contato: fernandacsabino@yahoo.com.br e fcsabino@hotmail.com.
** Aluna de Graduação em Comunicação Social na Universidade Federal de Juiz de Fora. É bolsista do PET (Programa de Educação Tutorial) desde 
outubro de 2006.
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Resumo:� A consolidação do capitalismo ocasionou profundas mudanças na relação do trabalhador com o produto 
final de seu trabalho. A intensificação de relações formadas cada vez mais por redes de interesses contratuais 
foi decisiva para sua perda de consciência cidadã e de sua sensação de pertencimento-existência. Diante deste 
cenário, o presente artigo visa a um estudo preliminar e conjectural a respeito do potencial includente da Eco-
nomia Solidária e das possíveis contribuições da Comunicação para a divulgação e o fortalecimento desta forma 
alternativa de vida e subsistência na atual conjuntura mundial.
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Abstract:� The consolidation of capitalism brought about profound changes in the relation between the worker and 
the final product of his work. The intensification of relationships increasingly based on contractual interest networks 
was a decisive factor for the loss of the worker’s citizen conscience and his sensation of belonging-existence. Facing 
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Solidarity Economics and the possible contributions of Communication to the diffusion and strengthening of this 
alternative way of life and subsistence in the present world conjuncture.
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do Norte), marcada predominantemente por um capi-

talismo organisado a partir de uma visão neoliberal. 

Seu princípio básico é o direito à propriedade individu-

al, numa lógica de clara prevalência do capital sobre o 

trabalho. Seu objetivo maior, o lucro. A lei da oferta e 

procura ajusta o salário do trabalhador e a competição 

dita as regras de produção, consumo e empregabilidade. 

Para que haja competição, são necessários competido-

res. Havendo competidores, certamente haverá ganha-

dores e perdedores. Vencem os que vendem mais e em 

mais lugares, os que ganham maiores salários, os que 

lucram mais. Esse tipo de dinâmica acaba por culminar 

em sociedades cada vez mais desiguais; e os perdedo-

res deste jogo tornam-se trabalhadores em potencial, 

excluídos do mercado de trabalho.

Nas últimas décadas, o que se pôde observar, 

conseqüentemente, foi o aumento da informalidade e 

a precarização das relações formais, representando 

a fragilização do modelo tradicional de relação capi-

talista de trabalho, em decorrência do crescente nú-

mero de desempregados1. Neste contexto, torna-se 

propício o fortalecimento de outras formas de orga-

nização do trabalho como saídas alternativas de ge-

ração de renda: associações, cooperativas, empresas 

autogestionárias, clubes de troca, entre outras. So-

bre esse fenômeno, a jornalista Raquel Paiva (2003, 

p.116) comenta que

[...] pode-se perceber que o desemprego, 
como estrutura imposta pela ordem atual do 
capitalismo, tem propiciado também o surgi-
mento de uma descrença no modelo econômi-
co adotado e, conseqüentemente, pesquisas 
sobre outras possibilidades de existência. 

E é nessa tentativa de superação das contra-

dições do sistema capitalista, que um outro modo de 

produção ganha visibilidade: a Economia Solidária.

Suas origens remontam ao século XIX, ce-

nário da Primeira Revolução Industrial. Seu protóti-

po, o Cooperativismo, foi uma alternativa para que 

os trabalhadores da época pudessem contornar as 

precárias condições de exploração fabril, a partir do 

apoio mútuo entre os associados.

Paul Singer (2002, p.9) afirma que nessa or-

ganização econômica “a chave dessa proposta é a 

associação entre iguais em vez do contrato entre desi-

guais”. Seu conceito se explicita da seguinte forma:

A Economia Solidária é outro modo de produ-
ção, cujos princípios básicos são a propriedade 
coletiva ou associada do capital e o direito à 
liberdade individual. A aplicação desses prin-
cípios une todos os que produzem numa única 
classe de trabalhadores que são possuidores 
de capital por igual em cada cooperativa ou 
sociedade econômica (ibid., p. 10).

1   Revista de Economia Solidária. Economia, solidariedade e gestão: a 
auto-organização do trabalho no Brasil. A Economia Solidária no Brasil: 
o desafio de mostrar o que não está visível. Ano 1/nº 0/ dezembro de 
2005/ p.41.

Segundo a Revista de Economia Solidária (Ano 

1/ nº 0/ p.41), sua orientação se baseia em valores 

não mercantis como a solidariedade e a democracia; 

buscando incorporar as dimensões culturais, étnicas 

e ecológicas da sustentabilidade do desenvolvimen-

to, em que produção e distribuição, bem como a 

preservação dos recursos naturais e sociais façam 

parte de um processo de emancipação. Emancipação 

esta que conta como seu principal agente o próprio 

trabalhador, capaz de desenvolver produção e con-

sumo conscientes, que vão culminar na superação 

das adversidades oriundas do atual sistema econô-

mico vigente.

FORçA DE TRABALHO E ALIENAçãO3. 

As rédeas soltas do capitalismo culminaram 

em um processo denso, que se deu com o fim da 

Guerra Fria e reconfigurou a bipolaridade mundial 

entre EUA e URSS para o ordenamento da atuação 

das megaempresas mundiais. O discurso dessa nova 

ordem funda-se na liberdade individual, na livre es-

colha. Que vença o melhor, mais uma vez. A diferen-

ça, porém, dessa competição para a já mencionada 

é que as proporções são agora planetárias. Na era 

das comunicações, reduzem-se as distâncias e o ou-

tro lado do mundo mora ao lado. Vencer se tornou 

muito mais difícil.

O trabalhador, personagem principal desta 

história, está sujeito a essa gama de transformações 

e, a longo prazo, sua dinâmica de trabalho tornou-se 

diferente. Os avanços tecnológicos, o aprimoramento 

das técnicas de produção e a intensa mecanização 

do sistema fabril são alguns dos fatores deste con-

texto que promoveram o distanciamento do homem 

de seus instrumentos de trabalho, do produto final e 

dos colegas de profissão. Esse conjunto de relações 

tornou-se mais objetivo, frio e intensamente media-

do pelas novas formas de organização mercantil. O 

consumo atua como regente do sistema produtivo. 

As trocas pessoais e profissionais agora se dão como 

descrito:

As relações de intercâmbio no interior da so-
ciedade consolidam-se de maneira diferen-
ciada. É preciso considerar [...] o sistema de 
produção seriado e industrial, no qual o pro-
duto atua como mercadoria e cujo consumo, 
apesar de não ser exercido de maneira igual 
por todos os envolvidos na produção, rege o 
sistema produtivo de forma determinante e 
cada vez mais especializada. Além disso, o in-
tercâmbio da produção é elaborado de forma 
abstrata na sociedade, mediante a inserção 
de	valores	fictícios,	como	contrato,	crédito	e	
dinheiro (PAIVA, 2003, p. 97).

A autora afirma ainda que
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“vigora aí uma estrutura em que as disposi-
ções econômicas articulam-se a partir de uma 
rede de interesses contratuais, e o trabalho 
apresenta-se desvinculado da elaboração do 
produto, da apropriação do capital e do con-
trole do excedente” (ibid., p.31).

Obviamente tamanhas transformações trazem 

consigo conseqüências estruturais. Se o homem não 

está mais intimamente ligado àquilo que está pro-

duzindo, se não participa mais da administração do 

capital que gira em torno dessa produção e atua tão 

somente como um instrumento desse mesmo sis-

tema, pode-se propor a formação de uma espécie 

de alienação desse mesmo homem, uma perda da 

consciência do papel exercido por ele na sociedade 

em que está inserido. 

Essa afirmação pode ser fundamentada ain-

da com os estudos de Paiva (ibid., p. 35) no que diz 

respeito à possibilidade geradora de pertencimento 

assumida pelo trabalho. Segundo ela, na atual con-

juntura, o trabalho “volatilizado pela abstração pró-

pria do capitalismo”, perdeu seu caráter gerador de 

pertencimento e impulsiona o sujeito rumo à des-

territorialização. Uma vez que esse sujeito perde a 

sensação de pertencimento, perde também a noção 

de comunidade e de seus propósitos, o que dificulta 

qualquer ação deste mesmo sujeito na direção de 

uma sociedade mais justa e harmônica. 

As exposições de Milton Santos, em O espaço 

do cidadão (1996) também se voltam para o enten-

dimento das razões que levam à alienação do traba-

lhador moderno. O autor defende que a consciência 

social é cada vez mais precária quanto mais a força 

de trabalho se confronta com o capital monopolista. 

A possibilidade de se agir como um homem livre não 

é necessariamente organizada pelos procedimentos 

sociais racionalmente organizados, mas estes são 

meios para sua expropriação. 

Alcançamos a era em que a grande cópia de 
bens	materiais	produzidos	não	significa	abun-
dância, mas contribui para a criação da es-
cassez, a época em que as possibilidades de 
liberação, tanto esperada e agora presente, 
ainda se traduzem em uma alienação original 
(ibid., p. 50).

Ainda de acordo com as concepções de San-

tos (1996), esse estado permanente de alienação faz 

com que o homem não mais identifique sua condi-

ção de cidadão, já que o modelo cívico é subordina-

do ao modelo econômico e o processo de trabalho é 

também o da “objetivação” e da “coisificação”. Para 

o autor, conhece-se em demasia o que é técnico e, 

em contrapartida, muito pouco a respeito do próprio 

homem.

“A alienação, como fábrica de enganos, se 
robusta e se alastra, num mundo em que os 
homens pouco se comunicam pela emotivi-

dade e se deixam mover como instrumentos” 
(ibid., p. 51). 

“Do homem solitário ao homem solidário”3.1. 

Renato Russo2, em sua canção “Esperando por 

mim”, diz em seus versos: “Digam o que disserem, 

o mal do século é a solidão. Cada um de nós imerso 

em sua própria arrogância, esperando por um pouco 

de afeição”. Depois do que foi dito, é o que talvez se 

possa constatar. Na era das telecomunicações e dos 

avanços tecnológicos o homem é um ser solitário. 

A partir do que já foi exposto, vale comple-

mentar essa linha de raciocínio com as palavras de 

Paiva (op. cit., p. 34), que tão bem explicam o atual 

processo de isolamento do indivíduo: 

Esse quadro geral propicia o fortalecimento do 
individualismo, com um apelo ao isolamento 
e à solidão como modo de vida. Solidão auto-
imposta no vértice da pirâmide social – com 
uma postura francamente segregagacionista, 
cada vez mais independente do território, cuja 
vinculação dá-se apenas a partir dos servi-
ços existentes – e solidão pela exclusão, da 
grande maioria populacional, cada vez mais 
deixada à margem das condições de sobrevi-
vência, que passam a não ser de responsabi-
lidade do Estado.

Cumpre destacar a “solidão pela exclusão” 

descrita pela autora. Diante desse cenário, como 

pensar formas de reação para os atuais desempre-

gados? Como pensar, então, nas condições de reação 

desses sujeitos, uma vez que o estado alienante está 

arraigado entre homens e mulheres? Como readquirir 

consciência cidadã em um espaço em que são pou-

cos os que de fato são cidadãos?3  Se admite-se que 

agir de maneira solidária, em busca de uma socieda-

de mais harmônica é complicado para o trabalhador 

moderno, como será a condição do desempregado 

moderno?

“O homem deve lutar não apenas contra o 
meio social que o engendrou [...], mas tam-
bém contra a sua própria ação, na medida em 
que essa tornou-se outra.”

Esta frase do filósofo Sartre, citada por Mil-

ton Santos (1996, p.55), pode ser encarada como o 

ponto de partida para se pensar os questionamentos 

acima: o homem perceber sua condição e, se per-

cebendo, poder agir de uma outra forma a fim de 

2   Renato Russo foi integrante da banda Legião Urbana e atuava como 
cantor e compositor.
3   O conceito de cidadania proposto por Milton Santos em O Espaço do 
Cidadão (1996) é: “[...] uma lei da sociedade que, sem distinção, atinge 
a todos e investe cada qual com a força de se ver respeitado contra a 
força, em qualquer circunstância” (p. 7). O autor propõe que como o 
espaço atual é permeado por desigualdades e injustiças, tem-se, em 
sua maior parte, um espaço sem cidadãos.
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modificá-la. Santos (ibid., p. 78) utilizou esse trecho 
para ilustrar a sua concepção de que o homem alie-
nado pode deixar de o ser a partir do momento em 
que se torna um ser ativo em seu modo de existir. O 
que ele propõe é:

[...] a meta de liberdade começa no espírito do 
homem e a condição da liberdade é a imersão 
do indivíduo renovado numa sociedade onde 
o homem é o sujeito e não o objeto. É funda-
mental, todavia, ultrapassar a reconstrução 
solitária do indivíduo e transformá-la em ação 
social solidária.

Santos (1996) e Paiva (2003) estão de acordo 
quando o tema é a busca por alternativas desalienan-
tes nesse contexto. Ambos os autores acreditam que 
a solidariedade pode ser o princípio de uma solução. 
Paiva (ibid., p.117) frisa que o termo solidariedade 
não deve ser encarado apenas como uma disposi-
ção, em outras palavras, a participação no cotidiano 
do outro e o reconhecimento de sua própria filosofia 
humanística, mas como uma preocupação prática e 
política, sendo mesmo uma expressão da cidadania a 
fim de romper com o isolacionismo instalado. Partindo 
dessa definição, sua proposta é a da inserção ativa do 
individuo dentro de uma comunidade, o que traria a 
ele a sensação do “pertencimento-existência”: 

A comunidade comportaria a possibilidade de 
relacionamento direto com o real, com o que 
pertence ao dia-a-dia do indivíduo. E, uma vez 
estabelecida a apropriação do espaço-tempo 
pelo grupo, a idéia é que o real possa ser for-
mulado a partir da vontade. O sujeito deixa-
ria	de	atuar	como	mero	figurante	no	processo	
social, seguindo no sentido de consolidar-se 
como ator [...] de sua realidade social. Passa 
a vigorar, nesse horizonte, a perspectiva de 
reformulação do status quo (ibid., p. 112).

Uma alternativa que abarca simultaneamente 
a proposta comunitária, voltada para a solidariedade 
e que surge como uma tentativa de reformulação do 
status quo, é a proposta de Economia Solidária. Seus 
principais conceitos foram já citados, mas cabe ex-
plicitar aqui alguns pontos fundamentais que fazem 
desse sistema econômico organizacional um tema de 
suma importância diante do cenário descrito.

A Economia Solidária se caracteriza por con-
cepções e práticas fundadas em relações de 
colaboração solidária, inspiradas por valores 
culturais que colocam o ser humano na sua 
integralidade ética e lúdica e como sujeito e 
finalidade	 da	 atividade	 econômica,	 ambien-
talmente sustentável e socialmente justa, ao 
invés da acumulação privada do capital. Esta 
prática	de	produção,	comercialização,	finanças	
e consumo privilegia a autogestão, a coope-
ração, o desenvolvimento comunitário e hu-
mano, a satisfação das necessidades huma-
nas, a justiça social, a igualdade de gênero, 
raça, etnia, acesso igualitário à informação, 
ao conhecimento e à segurança alimentar, 

preservação de recursos naturais pelo ma-
nejo sustentável e responsabilidade com as 
gerações, presente e futura, construindo uma 
nova forma de inclusão social com a partici-
pação de todos4.

A Economia Solidária possibilita o surgimento 

de um novo ator social, formado por trabalhadores 

associados e consumidores conscientes e solidários, 

com condições de recuperar sua condição de cida-

dãos e de superar contradições instaladas pelo sis-

tema capitalista. Como o próprio nome já diz, esse 

tipo de economia baseia-se na solidariedade, tanto 

no trabalho, em que trabalhadores se unem para 

produzir conjuntamente e arcarem com o bônus ou 

o ônus resultante, quanto no consumo, uma vez que 

leva a sociedade a perceber que consumir é também 

um ato político. 

Pode-se constatar, portanto, que esse modelo 

econômico dá ao trabalhador explorado pelo sistema 

vigente e aos marginalizados deste mesmo sistema, 

os subsídios necessários para que tomem consciência 

de sua própria condição na sociedade em que vivem 

e oferece alternativas para possíveis mudanças. 

Além de geradora de trabalho emancipado, 
a Economia Solidária promove o resgate de 
saberes tradicionais e a construção e difusão 
de novos saberes, bem como o fortalecimen-
to e a prática do consumo consciente, ético, 
solidário e justo5.

O “resgate de saberes” está relacionado à 

fusão entre os saberes populares e os produzidos 

pelas universidades e instituições de pesquisa, a fim 

de encontrarem meios para a formação de uma nova 

sociedade, no âmbito social, econômico, cultural e po-

lítico. A difusão desses saberes promove uma tomada 

de consciência no trabalhador, fazendo-o refletir em 

busca de saídas para os problemas que enfrenta ao 

invés de afundar cada vez mais intensamente nos 

processos alienantes do sistema atual. A Economia 

Solidária é, portanto, um processo revolucionário 

que encara o trabalho como o meio para se alcançar 

mudanças e não como o próprio fim.

COMUNICAçãO CONSCIENTE4. 

A questão a ser pensada agora é como fazer 

com que esses saberes cheguem até a população, 

apropriadamente, para que as informações passem 

por um processo cognitivo, a ponto de gerarem sen-

tido para os que a recebem. 

A importância da Comunicação Social na es-

truturação e divulgação dos conceitos que envolvem 

a Economia Solidária é visível. O modelo dessa eco-

4   Anais da I Conferência Nacional de Economia Solidária, ocorrida em 
Brasília, dos dias 26 a 29 de junho de 2006.
5   Idem à nota anterior
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nomia é ainda muito pouco estruturado de forma 

homogênea. Sua condução varia de acordo com a 

organização peculiar de cada instituição. É preciso, 

portanto, que se faça uma mediação consistente, éti-

ca, eficaz e dialógica para que a compreensão desse 

sistema alternativo seja a melhor possível. 

Luís Inácio Gaiger (2006, p. 223)6 aponta a 

importância de “agentes mediadores” para a conso-

lidação efetiva da Economia Solidária. Segundo ele, 

esses agentes são indivíduos engajados institucio-

nalmente nesse campo de ação e possuem compe-

tência técnica ou política para realizarem sua função 

nesse sentido. 

[...] a Economia Solidária é confrontada com 
o	desafio	de	assegurar	a	formação	de	novos	
protagonistas, o que concerne, de início, ao 
papel dos agentes, ou mais amplamente, à 
questão das relações entre os intelectuais e 
as classes populares (ibid., 224).

O autor ressalta a relevância da criação de um 

espaço público para uma ampla ação de desenvolvi-

mento da economia em questão. Dentro dessa esfera, 

a comunicação pode atuar no sentido da integração 

de cooperativas populares, do compartilhamento de 

suas experiências, da divulgação à sociedade dessa 

forma alternativa de organização, da conscientização 

popular de sua existência, de seu funcionamento e 

das razões pelas quais ela existe. Os resultados es-

perados são descritos:

O cenário da economia popular avança em 
boa medida graças às organizações que ten-
tam promovê-la e ao trabalho persistente de 
seus agentes mediadores, cuja contribuição é 
incontestável quando se mostram capazes de 
canalizar as demandas dos trabalhadores para 
alternativas associativas e autogestionárias 
(GAIGER apud GAIGER, 2006, p. 228).

A importância e as vantagens proporcionadas 

pela comunicação neste cenário foram já ressaltadas. 

Cumpre agora voltar a atenção para a forma como 

ela será exercida. 

A comunicação, juntamente com todos os ou-

tros processos sociais, políticos, culturais e econô-

micos, acompanha o passar do tempo e as transfor-

mações que assim se dão. Atualmente, o avançado 

equipamento relativo aos sistemas de telecomunica-

ções promove uma expansão informacional e instaura 

uma nova realidade comunicativa. A apreensão do 

tempo e do espaço não é mais definida como antes. 

As informações são processadas rapidamente e a vir-

tualidade transpõe qualquer barreira geográfica. 

Raquel Paiva (2003, p. 44) analisa este novo 

modelo da comunicação:

6   Artigo traduzido por Patrícia C. R. Revillard retirado do livro Ação 
Pública e Economia Solidária: uma perspectiva internacional, 2006, 
ed. UFRGS.

Neste contexto, é impensável a ausência de 
comunicação. De igual maneira, torna-se 
paulatinamente impensável a presença da 
comunicação. Ao menos, da comunicação no 
sentido até então concebido, a partir da sua 
formação etimológica – pôr em comum. Isto 
porque a comunicação possível e acessível a 
toda população mundializada é aquela afeita 
à informação, que não requer muito mais do 
que uma faceta do sentido do comunicar.

Faceta essa que prioriza o superfluxo infor-
macional volátil, imediato e superficial, o qual em 
pouquíssimo tempo deixa a memória do sujeito para 
dar espaço a um novo conjunto de notícias de última 
hora. A autora ressalta a ação dos meios de comuni-
cação de massa que transformam “em nada qualquer 
coisa que possa ser vista, ouvida, dita ou expressa 
pelo outro”7. Assim, torna-se complicada a criação de 
sentido do que é comunicado, mais ainda quando se 
pretende uma comunicação dialógica e horizontal.

Nesse caminho, deve-se atentar, então, para 
os conceitos da comunicação popular a fim de se 
pensar em um fazer comunicacional que difere do 
exercido pela chamada grande mídia e que, em cer-
ta medida, atende aos anseios dos movimentos po-
pulares.

O surgimento da comunicação popular é ca-
racterizado pela tentativa de trazer à tona as insa-
tisfações advindas das deficientes condições de exis-
tência da maioria populacional, por volta da metade 
do século passado:

“Era uma comunicação vinculada à prática dos 
movimentos coletivos, retratando momentos 
de um processo dramático inerente aos ti-
pos, às formas e aos conteúdos dos veículos, 
diferentes daqueles da estrutura dominante, 
da chamada ‘grande imprensa’” (PERUZZO, 
1998, p. 115). 

Foi na década de 70, que a pesquisa e a prática 
na linha do popular se destacaram com mais inten-
sidade, o que correspondeu a um processo de mu-
dança na estrutura das sociedades latino-americanas, 
inclusive da brasileira. O período foi marcado pelas 
antíteses do status quo que apareciam com mais ni-
tidez no contexto social, político e econômico do país, 
marcadas pela negação da plenitude da cidadania à 
maioria populacional (ibid., p. 114). 

A questão é que a comunicação popular está 
diretamente ligada à questão participativa, voltada 
para a mudança social. Ela se realiza na própria di-
nâmica dos movimentos populares. Isso permite que 
os assuntos da ordem do dia abordados por esse tipo 
de comunicação se voltem mais especialmente para a 
construção de valores e saberes para as classes po-
pulares, bem como propiciem a formação de espaço 
comum capaz de facilitar discussões a respeito dos 

7   Paiva (2003) chama de outro aquele que o modelo clássico de co-
municação chama de receptor e emissor.
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problemas enfrentados por essas camadas sociais e, 

quem sabe, de suas possíveis soluções.

Sobre isso, a pesquisadora Cicília Peruzzo 

(ibid., p. 149) ressalta que

“as manifestações desse tipo de comunicação 
afloram	com	maior	 desenvoltura	quando	 se	
trata de socializar informações ou conscien-
tizar, mobilizar e organizar a população em 
torno, basicamente, da busca de soluções para 
problemas vivenciados em comum [...]” .

Ao analisar a comunicação popular, Peruzzo 

(1998) evidencia suas limitações e seus êxitos, des-

crevendo de maneira realista o que a envolve. En-

tretanto, cumpre ressaltar aqui um dos fatores po-

sitivos descritos pela autora e que no âmbito deste 

estudo adquire grande relevância, a possibilidade 

da conquista da cidadania através desse modelo da 

comunicação:

A	comunicação	popular,	enfim,	contribui	para	
a democratização da sociedade e a conquista 
da	cidadania.	Que	não	significa	só	alguém	vo-
tar a cada cinco anos naqueles que vão decidir 
por ele, mas também aprender a participar 
politicamente da leitura do bairro e da escola 
para	os	filhos,	a	apresentar	sua	canção	e	seu	
desejo de mudança, a denunciar condições 
indignas, a exigir seus direitos de usufruir 
da riqueza gerada por todos, por meio de 
benefícios sociais e de salários mais justos, 
a organizar-se e a trabalhar coletivamente 
(ibid., p. 158).

A comunicação, portanto, deve apontar para a 

mesma direção dos movimentos populares e junto a 

eles caminhar na busca por soluções dos problemas 

enfrentados pela sociedade.

A POPULARIzAçãO DA ECONOMIA 5. 
SOLIDÁRIA PELAS ONDAS DO RÁDIO

Na Universidade Federal de Juiz de Fora exis-

te, desde 1998, a Incubadora Tecnológica de Coo-

perativas Populares de Juiz de Fora (Intecoop/UFJF). 

Seu objetivo é orientar grupos de trabalhadores na 

formação de cooperativas e associações. Sua equipe 

de trabalho é formada por professores e estudantes 

das áreas de administração, arquitetura, comunica-

ção, direito, economia, enfermagem, engenharia de 

produção, psicologia e serviço social. Esse conjunto 

é responsável por orientar a formação das associa-

ções que demandam o acompanhamento da Inteco-

op/UFJF. O processo de incubação é formado por três 

etapas: a pré-incubação, a incubação e a desincuba-

ção. Isso inclui desde a mobilização dos grupos até o 

acompanhamento da conquista de sua autonomia.

Neste ano de 2006, duas bolsistas de exten-

são da comunicação estruturaram um projeto de um 

programa a ser veiculado em uma das rádios da cida-

de de Juiz de Fora cujo tema principal é a Economia 

Solidária. O objetivo central é informar à população 

sobre o assunto e apresentar propostas que facilitem 

a descoberta de soluções para os problemas enfren-

tados pelo trabalhador-ouvinte, como o desemprego, 

acompanhado da falta de perspectiva de inserção no 

mercado de trabalho. 

Além disso, a divulgação da Intecoop é um 

objetivo secundário almejado pela iniciativa, uma vez 

que a incubadora se apresenta como alternativa, em 

Juiz de Fora, para que as pessoas interessadas e à 

margem do mercado vislumbrem uma oportunidade 

de inclusão.

A incubadora já tem um projeto de extensão 

voltado para a divulgação estratégica de seus proje-

tos, eventos e notícias que envolvem tanto a Intecoop 

quanto às cooperativas. Essa divulgação se dá atra-

vés de boletins, murais e jornais. Entretanto, surgiu 

a necessidade de expandir os conceitos de Economia 

Solidária através da rádio, para que a população se 

sinta motivada a comprar produtos dos cooperados 

e para que os trabalhadores que se encontram fora 

do mercado de trabalho possam vislumbrar outras 

alternativas de existência ao saber das atividades 

desempenhadas pela incubadora.

A proposta inicial é a de um programa semanal 

de 15 minutos, a ser veiculado de manhã, de forma 

a atingir o público alvo dentro do nicho de ouvintes 

da rádio escolhida. O conteúdo será formado pela 

apresentação de projetos de Economia Solidária vol-

tados especialmente para o empreendedorismo, além 

do esclarecimento de possíveis dúvidas dos ouvintes 

em relação ao tema, sempre no sentido de apontar o 

tema consumo/Economia Solidária e o cooperativismo 

como alternativa viável para a inclusão das pessoas 

na sociedade através de sua capacidade produtiva.

Pela própria característica da temática do pro-

grama, o público a ser atingido é o de trabalhadores 

desempregados, donas de casa e pessoas que se en-

contrem à margem do processo de força produtiva e 

de capital da sociedade.

Os locutores deverão adequar a linguagem, 

para que ela se aproxime de um estilo mais colo-

quial, com o intuito de ser bem compreendida pelos 

referidos ouvintes. O programa terá um estilo bem 

acolhedor, simples e direto, para que o trabalhador 

seja estimulado a acompanhá-lo e se senta à vontade 

para participar com perguntas pelo telefone.

Como não existem rádios comunitárias de 

grande abrangência em Juiz de Fora, as opções se-

riam as rádios convencionais, de maior audiência, 

para que um grande número de ouvintes possam ter 

acesso ao assunto. Apesar de o tema – Economia So-

lidária – e os meios – rádios convencionais – serem 

aparentemente paradoxais, a concordância entre eles 

pode ser produtiva, como explica Peruzzo:



Re
vis

ta
  M

ult
ifa

ce
  V 

01,
 No  02

21Revista Multiface, Belo Horizonte, v. 1, n. 2, p. 15-22, julho-dezembro 2007

Comunicação e Cidadania: as possibilidades de inclusão social a partir da economia solidária

“Na prática, os meios de comunicação popu-
lar, apesar de sua importância e de seu signi-
ficado	político,	não	chegam	a	colocar-se	como	
forças superadoras dos meios massivos. Os 
dois são complementares e não excludentes” 
(ibid., p. 130). 

Ela afirma que os meios massivos muitas ve-

zes divulgam campanhas e incorporam programas 

de grande interesse público. Ao mesmo tempo, in-

formam instantaneamente sobre os acontecidos em 

todo o mundo, além de proporcionarem diversão e 

entretenimento aos ouvintes. Portanto, a comuni-

cação popular pode utilizar dos recursos dos meios 

massivos para divulgar seus conceitos.

O fato é que a comunicação pode valer-se 
deles [meios massivos]. Do rádio, por exem-
plo, divulgando mensagens de interesse dos 
setores subalternos dentro da programação 
convencional, conseguindo espaço para ini-
ciativas próprias, obtendo a concessão de 
emissoras ou constituindo canais livres. Por 
outro lado, em plena era eletrônica, as for-
ças progressistas não poderiam desprezar a 
oportunidade de se comunicar com milhares 
de pessoas (ibid., p. 132).

Este projeto foi avaliado pela direção de uma 

das rádios convencionais de Juiz de Fora e foi apro-

vado. Porém, devido a mudanças na estrutura da 

referida empresa, ainda não foi colocado em prática. 

De qualquer forma, espera-se que essa seja uma das 

alternativas possíveis de divulgação dos conceitos de 

Economia Solidária aos trabalhadores que estão em 

busca de melhores alternativas de existência. 

É importante observar que iniciativas como 

essa devem estar na ordem do dia dos atuais comu-

nicadores sociais. Na era do individualismo, da soli-

dão assombrada pelo capital, da frieza das relações 

pessoais, e da competitividade que relega os seus 

perdedores, algumas medidas podem e devem ser 

tomadas em direção a soluções mais reconfortantes 

às vítimas do sistema econômico atual. A comunica-

ção tem uma abrangência social imensurável, fazendo 

parte da vida dos indivíduos direta e diariamente, daí 

a relevância de ações sociais consistentes por parte 

daqueles que trabalham com e por ela. 

 CONCLUSãO6. 

O artigo em questão seguiu o trajeto econô-
mico da sociedade a partir da Revolução Industrial 
até o estado de globalização atual, quando a relação 
trabalho x homem sofreu mudanças profundas, alte-
rando seu estado no mundo. A produção em série e 
a consequente perda do controle do excedente e do 
produto final por parte do trabalhador culminaram 
em um estado de alienação do mesmo. A definição 
do real papel do sujeito dentro da sociedade se per-
deu. As relações sociais tornaram-se cada vez mais 
contratuais e mediadas pelo capital. A detenção do 
poder econômico nas mãos de minorias favorecidas 
polarizaram as classes, aumentando consideravel-
mente a distância entre elas e, por conseguinte, a 
dificuldade de reação e superação daqueles que es-
tavam em precárias condições de existência.

Diante dessa conjuntura complexa, surgem 
estudos que buscam encontrar alternativas de vida 
para os desfavorecidos do sistema vigente. A Eco-
nomia Solidária desenvolve-se a partir de então e, 
conforme buscou-se analisar neste texto, este mo-
delo possibilita a organização de uma nova estrutura 
social. A importância disso se faz notar na re-signifi-
cação das relações sociais, a partir do momento em 
que o trabalhador tem a possibilidade de adquirir 
novamente a consciência da relevância do seu papel 
dentro da sociedade. Este modelo alternativo de eco-
nomia encara o processo trabalhista como o meio para 
essa re-significação e não o fim em si mesmo. 

A comunicação social é vista no presente texto 
como ferramenta capaz de divulgar os conceitos da 
Economia Solidária e, assim, despertar o interesse 
para a existência dessa alternativa àqueles margina-
lizados pelo modo capitalista de produção. Entretan-
to, deve-se refletir a respeito da maneira como essa 
comunicação se dará. É importante que essa prática 
esteja diretamente relacionada às questões sociais e 
visando, sobretudo, seu fortalecimento, caminhando 
sempre na direção de uma horizontalidade e de uma 
dialogicidade comunicacional.

Artigo recebido em:� 06/2007
Artigo aceito para a publicação em:� 10/2007
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INTRODUçãO1. 

Ao longo das últimas décadas, o capitalismo 

mundial sofreu e continua sofrendo intensas mudan-

ças em seu modo de produção e acumulação. Segun-

do Ferraz (1997), Harvey (1993) e Alves (2000), o 

novo contexto, caracterizado pelo acirramento da 

concorrência e aumento das exigências do merca-

do consumidor em relação aos preços e à qualidade 

dos produtos, levou a um processo de reestruturação 

produtiva – com modelos de trabalho e técnicas de 

produção mais eficientes, além da racionalização dos 

custos produtivos – que ocasionou forte impacto na 

mão-de-obra assalariada.

No que tange ao mercado de trabalho, o cená-

rio atual está pautado pela flexibilização das relações 

de trabalho e precarização, que envolve fatores obje-

tivos como a proliferação do desemprego estrutural 

e a diminuição do salário real ao longo do tempo; e 

fatores subjetivos como o crescimento dos esforços 

de controle de elementos psíquicos dos trabalhadores 

no processo de produção (ALVES, 2000) e a crise de 

consciência de classe evidenciada pelo enfraqueci-

mento dos sindicatos (RODRIGUES, 1999).

Nesta nova perspectiva, Frigotto (1998) res-

salta que as empresas, em busca de maior compe-

titividade, promovem a transferência do custo da 

capacitação dos funcionários para eles. A respon-

sabilidade pelo emprego desloca-se do plano social 

para o individual, com o trabalhador encarregado de 

EMPREENDEDORISMO POR NECESSIDADE 
E A ECONOMIA INfORMAL:� a realidade do 
Shopping Popular Tupinambás em Belo 
Horizonte

Cleiton Fabiano Klechen*, Marcos Eduardo Rodrigues Maciel*, Maurício Torchia Zanon* e 
Rodrigo Araujo Alves*

Resumo:� Este estudo busca evidenciar uma realidade distinta sobre o empreendedorismo, através de uma 
perspectiva que foca em negócios criados na economia informal. Inicialmente são discutidas a precarização do 
trabalho, as características dos empreendedores e noções de empreendedorismo por necessidade ou oportunida-
de, para que seja desenvolvido o tema central: compreender as experiências vividas pelos empreendedores no 
Shopping Tupinambás em Belo Horizonte; e categorizar estes trabalhadores sob duas dimensões: presença de 
perfil empreendedor e motivação para empreender (necessidade ou oportunidade). Os resultados demonstram 
que a maioria destes indivíduos tem a necessidade como motivação principal, sem que isto descaracterize um 
perfil empreendedor tradicional.
Palavras-chave:� economia informal; empreendedorismo por necessidade; empreendedorismo por oportunidade; 
perfil empreendedor; shopping popular.
Abstract:� This study intends to reveal a distinct reality of entrepreneurship through a perspective focused on 
businesses conducted in the informal economy. Initially the precarisation of labor, the entrepreneurs’ characte-
ristics and the concepts of necessity-driven and opportunity-driven entrepreneurship are discussed in order to 
develop the main proposal: to comprehend the experiences lived by the entrepreneurs of Shopping Tupinambás, 
in Belo Horizonte, and to characterise these workers in the dimensions of “presence of an entrepreneurial profile” 
and “motivation to start-up a business (necessity or opportunity)”. The results demonstrate that most of these 
persons’ main motivation is necessity, although this does not impede the existence of a traditional entrepreneurial 
profile.
Key words:� informal economy; necessity-driven entrepreneurship; opportunity-driven entrepreneurship; entre-
preneurial profile; “flea markets”.
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adquirir competências técnicas, cognitivas e de ges-

tão para ser considerado empregável. Constitui-se 

então um discurso de “empregabilidade”, que se torna 

dominante e força a adaptação dos trabalhadores às 

exigências de maior qualificação e participação pró-

ativa na dinâmica do trabalho.

Dentro deste contexto, o ingresso no setor 

informal e a atividade empreendedora surgem como 

alternativas possíveis, mas não únicas, ao concorri-

do e, principalmente, reduzido, mercado de traba-

lho formal. Os objetivos do estudo, então, envolvem 

apresentar a noção de empreendedorismo por ne-

cessidade ou empreendedorismo pobre (Pamplona, 

2001) – distinta da perspectiva tradicional de empre-

endedorismo como percepção de oportunidades no 

mercado – e diagnosticar empiricamente a ocorrência 

desta realidade no shopping popular Tupinambás.

Primeiramente serão abordados aspectos liga-

dos ao empreendedorismo por necessidade, caracte-

rísticas de um empreendedor e empreendedorismo 

por oportunidade; em seguida são apresentados da-

dos sobre a motivação para empreender no mercado 

formal; posteriormente apresenta-se a metodologia 

utilizada; e, por fim, os resultados obtidos. 

TRANSFORMAçõES NO MERCADO DE 2. 
TRABALHO E O EMPREENDEDORISMO 
POR NECESSIDADE

Durante as décadas de 1970 e 1980, o siste-

ma capitalista central sofreu um conturbado período 

de intensa reestruturação econômica e reajustamen-

to social e político, refletindo-se principalmente nos 

domínios da organização produtiva (HARVEY, 1993). 

Embora o ciclo de produção e consumo atrelado ao mo-

delo fordista, até então dominante, tenha funcionado 

bem durante algumas décadas, ao final dos anos 60 

entrou em crise, apresentando redução da lucrativi-

dade das empresas e hipertrofia da esfera financeira 

em detrimento da produtiva, juntamente com sérios 

problemas fiscais que passaram a ser enfrentados por 

economias centrais do mundo (ANTUNES, 2002).

A partir da década de 1970, os países onde ha-

via maior intervenção estatal na economia – através 

de gastos públicos e manutenção de direitos sociais 

– buscaram uma retração dos gastos na área social e 

transferência de responsabilidades assumidas pelos 

governos para a esfera privada; e um “novo” modo 

produtivo, o toyotismo, aparece como forma de fle-

xibilização do processo produtivo em resposta à crise 

(ALVES, 2000). 

Neste sistema, o trabalhador adquire mais 

responsabilidade, sendo designado para uma ampla 

gama de tarefas operacionais, controle da qualidade 

dos produtos e supervisão mútua (entre os trabalha-

dores). Alves (2002) ressalta que, de maneira geral, 
intensifica-se a utilização do tempo e o número de 
atividades dos funcionários, proporcionando aumen-
to da produtividade através do controle da subjeti-
vidade do operário, visando garantir a aceitação e 
participação.

Segundo Amato Neto (1995), os ganhos reais 
que a classe trabalhadora obtinha no ciclo virtuoso do 
fordismo foram tolhidos pela lógica de racionalização 
da organização que envolve práticas como o esta-
belecimento de contratos de trabalho individuais; a 
terceirização e subcontratação de empregados; além 
de outros problemas trabalhistas como subemprego, 
redução de salário e irregularidades contratuais.

Além disso, o novo contexto simboliza também 
uma maior fragmentação dos mercados; a divisão 
global do trabalho (separação entre concepção, para 
países desenvolvidos e execução, para os demais); a 
transferência de fábricas entre países; e o surgimen-
to de grande volume de capital volátil, cujo desloca-
mento causa grandes problemas, principalmente às 
economias dos países periféricos (ANTUNES, 2002). 
Internamente às organizações, Toffler (1980) destaca 
ainda uma intensa pressão pela adaptação a mudan-
ças constantes, sucessões, transferência de pessoal, 
reorganização de cargos e outras transformações que 
impactam a mão-de-obra assalariada. 

De maneira conjunta, os fatores apontados 
proporcionam considerável aumento nos índices de 
desemprego e subemprego, principalmente em países 
subdesenvolvidos, engendrando um ciclo pernicioso 
aos trabalhadores (ANTUNES, 2002). 

Concomitantemente a este processo, uma nova 
ideologia passa a determinar as políticas de formação 
profissional, baseando-se nos conceitos de competên-
cia e empregabilidade. O emprego, conforme destaca 
Alves (2002), perde seu posto de direito social, tornan-
do-se uma área onde supostamente todos deveriam e 
poderiam competir em iguais condições para alcançar 
o sucesso; e o trabalhador passa a ser responsável 
por se tornar empregável, ou seja, atrativo para as 
empresas através de maior qualificação acadêmica e 
profissional, expressa por fatores como escolaridade, 
capacidade de apreender novas técnicas, condição de 
interpretar as mudanças, retreinabilidade, etc.

Torna-se necessário indagarmos a respeito da 
efetividade destes fatores na manutenção dos empre-
gos, avaliando em que medida favorecem a reinserção 
no mercado de trabalho assalariado, ou favorecem o 
sucesso na atividade por conta própria. Para Forrester 
(1997) e Alves (2002), o conceito de empregabilidade 
é, na verdade, um paradoxo, pois a posse de novas 
qualificações nem sempre é suficiente para garantir 
ao indivíduo um emprego satisfatório, dado o cará-
ter de produção enxuta, que visa redução de custos 
e desperdícios e tende necessariamente a reduzir os 
postos de trabalho.
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Devemos considerar também, segundo Gui-
marães (2002) apud Colbari (2007) que a empre-
gabilidade e a capacidade de empreender, apesar 
de vinculadas aos atributos individuais, são, de fato, 
construções sociais que englobam fatores estruturais 
e circunstanciais (determinações sociais e econômicas 
do contexto mais abrangente) e fatores psicossociais 
ligados diretamente à história de vida, herança familiar 
e capital social e cultural acumulados, o que remete 
a indicadores clássicos (sexo, cor, faixa etária, classe 
social, entre outros) e às redes sociais familiares, re-
ligiosas, comunitárias ou de afinidades do indivíduo, 
interferindo em sua trajetória profissional. 

Especificamente para o caso brasileiro, o pro-
cesso de abertura econômica e inserção do país no 
mercado globalizado na década de 90 desencadeia 
uma reestruturação produtiva forçada e urgente – para 
enfrentar a forte concorrência externa – que teve por 
conseqüências: fechamento de fábricas, terceirização, 
subcontratação, renovação tecnológica, reorganização 
de processos produtivos e o enxugamento do quadro 
de funcionários (COSTA, 2003). 

De acordo com dados do Dieese (2001), este 
processo causou a eliminação de mais de 1,5 milhões 
de empregos entre 1989 e 1999. Com isso, Antunes 
(2002) afirma que muitos trabalhadores, especialmen-
te aqueles não absorvidos pelo setor de serviços ou 
comércio, vêem-se obrigados a procurar alternativas 
de emprego em condições totalmente adversas e, por 
isso, acabam realizando trabalhos temporários para 
subsistência, atuando como autônomos, ou sendo 
deslocados para a informalidade, onde as condições 
são ainda mais precárias.

Neste quadro de relações de emprego tênues, 
com grande insegurança e remuneração inconsistente 
para os indivíduos, surgem os empreendedores por 
necessidade, definidos como indivíduos que criam um 
negócio próprio, motivados pela falta de alternativa 
satisfatória de ocupação e renda (SEBRAE, 2005). 

Estes empreendedores, segundo as estimativas 
do Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2006), re-
presentam aproximadamente metade do contingente 
do país – uma taxa extremamente elevada quando 
comparada aos países desenvolvidos – e têm presen-
ça destacada nos países em desenvolvimento, princi-
palmente em função das dificuldades de inserção no 
mercado de trabalho. 

A vISãO TRADICIONAL 3. 
DE EMPREENDEDORISMO 
(EMPREENDEDORISMO POR 
OPORTUNIDADE)

A ação empreendedora, segundo Colbari 
(2007), engloba tanto a atividade empresarial por 

conta própria, quanto a dimensão do trabalhador 
assalariado capaz de inovar no ambiente de traba-
lho, ou seja, a percepção de novos investimentos 
lucrativos, ou a melhoria de um empreendimento 
existente. Esta atividade é apresentada como uma 
carreira que permite o desenvolvimento pleno da 
capacidade de criação e inovação para a concepção 
de novos valores, produtos e serviços, envolvendo, 
para isso, a aceitação de um risco econômico emi-
nente (DRUCKER, 1986).

Com relação ao empreendedor intra-organi-
zacional, Stevenson e Gumpert (1985) apud Mintz-
berg (2000) projetam sua imagem em oposição à do 
administrador, ou seja, alguém constantemente sin-
tonizado com as mudanças ambientais que possam 
sugerir oportunidades favoráveis (empreendedor); 
ante pessoas com atitude defensiva, visando preser-
var recursos frente às ameaças, em detrimento da 
maximização (administradores).

Sobre o empreendimento por conta própria, 
grande parte das definições apresentadas na literatu-
ra aborda os indivíduos motivados por oportunidades 
de mercado e busca de independência. Mesmo com o 
debate a respeito das características presentes nes-
tas pessoas serem inatas ou apreendidas ao longo do 
tempo, há um consenso a respeito das qualificações 
importantes do empreendedor (TEIXEIRA, 2001).

Para Gerber (1990), por exemplo, o indivíduo 
que realiza a atividade de empreender é um visio-
nário, possuidor de uma imaginação que leva à mu-
dança, dotado de uma personalidade capaz de lidar 
com o desconhecido e de criar novas possibilidades. 
Schumpeter (1976), por sua vez, define os empre-
endedores como idealizadores, aqueles que possuem 
“a idéia do negócio”, pessoas que buscam aproveitar 
oportunidades através da inovação, vislumbrando o 
lucro em contextos de incerteza e afirma que tais 
indivíduos interferem positivamente no desenvolvi-
mento sócio-econômico mundial. 

De maneira geral, o empreendedor é caracte-
rizado como elemento transformador, inovador, um 
“herói” capaz de enfrentar diversas adversidades e 
que visa continuamente realização pessoal e profis-
sional, com objetivos ousados (TEIXEIRA, 2001).

O empreendedor é alguém motivado pela au-
to-realização, desejo de assumir responsabilidades e 
independência, que aprecia assumir novos desafios 
e que propõe e busca implementar freqüentemente 
novas idéias. Além disso, possuem capacidade de pla-
nejamento, conhecimento de estratégia e uma visão 
bem trabalhada da situação futura desejável, compa-
rativamente à atual (SEBRAE, 2003, 2006b).

Colbari (2007) afirma que os comportamen-
tos e competências principais destes indivíduos são: 
focalização nos resultados; sentido de responsabili-
dade; percepção e confiança nas probabilidades de 
êxito; grande capacidade de trabalho e resolução de 
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problemas; orientação para o futuro, com uma visão 
clara e objetiva da realidade; facilidade para organizar 
atividades e pessoas; capacidade de inovar e criar 
produtos e serviços; além de facilidade de adaptação 
e perseverança nos objetivos traçados.

Segundo Souza (2005), estes indivíduos de-
vem possuir características psicológicas diferencia-
das, além de compreender e desenvolver uma gama 
de habilidades cognitivas e relacionais para lidar com 
o complexo processo de empreender, onde importan-
tes variáveis sociais (cultura, divisão e mobilidade 
social), econômicas (disponibilidade de crédito, taxas 
de juros, inflação), políticas, entre outras, influenciam 
direta ou indiretamente nos resultados.

Reunindo definições presentes na literatura, 
Mintzberg (2000) conceitua a personalidade empre-
endedora como detentora de forte necessidade de 
realização, aliada à capacidade de alocar os recur-
sos da empresa em direção a novos desafios e obje-
tivos; de perceber oportunidades onde outros vêem 
problemas; espírito de liderança; desejo de arriscar 
e encarar a incerteza sem medo; e de buscar conti-
nuamente a inovação.

As características apresentadas anteriormen-
te promovem o empreendedorismo como símbolo da 
democracia de mercado, refletindo condições de livre 
iniciativa, ou seja, o empreendedorismo por opor-
tunidade, definido como: indivíduos motivados pela 
percepção de um nicho de mercado potencial, por 
um sentimento de responsabilidade pela geração de 
emprego e desenvolvimento industrial no país; e que 
desejam investir em um negócio próprio (SEBRAE, 
2005; 2006b). 

Os empreendedores por oportunidade buscam, 
na maioria das vezes, benefícios atribuídos ao tra-
balho por conta própria, como maior independência; 
liberdade para tomar decisões sobre os negócios e 
prestar contas apenas para si mesmo; oportunidades 
de enfrentar desafios; fuga da posição de subordi-
nado; satisfação e orgulho; e possibilidade de dedi-
car mais tempo à família ou de abandonar a rotina 
(SOUZA, 2005). 

Contudo, como destaca Colbari (2007), auto-
desenvolvimento, empregabilidade e o empreende-
dorismo aparecem como faces complementares do 
modelo profissional em voga, construído sobre os 
pilares da crença liberal e individualista, que exalta 
a vontade pessoal como propulsora do êxito, da vi-
talidade e do dinamismo dos mercados e sociedade 
como um todo. Entretanto, tanto a ideologia por trás 
desta construção quanto a acessibilidade dos em-
preendedores aos benefícios anteriores podem ser 
questionadas, uma vez que, contraditoriamente à 
evidência de que as atividades empreendedoras são 
a força motriz da sociedade ocidental, a alta taxa 
de empreendedorismo, que tem sido característica 
dos países mais pobres, está permeada por fatores 

demográficos e econômicos como o contínuo cresci-
mento populacional, distribuição desigual de renda 
e a carência de um patamar razoável de inserção 
social, o que fomenta a criação de negócios para a 
sobrevivência.

EMPREENDEDORISMO POR 4. 
NECESSIDADE x POR OPORTUNIDADE 
NO MERCADO FORMAL

Nas últimas décadas, a atividade empreen-
dedora tem apresentado grande destaque no Brasil, 
sendo que entre 2001 e 2005, o país ocupou posição 
de destaque no ranking mundial, com uma taxa de 
empreendedores iniciais1 na população adulta – 18 a 
64 anos – entre 14,2% e 11,3% (SEBRAE, 2005). 

No entanto, para Pamplona (2001), a visão 
do empreendedor que vislumbra oportunidades em 
nichos de mercado ou deseja obter vantagens em 
termos de qualidade de vida e flexibilidade, muitas 
vezes não se aplica para o caso brasileiro, pois boa 
parte dos novos negócios são criados com o objeti-
vo de prover renda mínima para o sustento ou como 
resposta à falta de oportunidade no mercado de tra-
balho assalariado formal.

Segundo o relatório executivo do empreende-
dorismo no Brasil2, entre 2001 e 2005, o número de 
empreendedores por necessidade no Brasil, evoluiu 
de 40% para 47%, atingindo o ápice de 55% em 
2002. A grave situação de desemprego e a precarie-
dade dos serviços de assistência e bem-estar social, 
de acordo com o Sebrae (2004a), explicam o fato do 
país registrar esta taxa significativa, com um grande 
contingente alijado do mercado de trabalho sendo 
forçado a procurar a criação de empreendimentos 
como alternativa de sobrevivência.

A questão do empreendedorismo por necessi-
dade reflete também os problemas de distribuição de 
renda e acesso à escolaridade e qualificação da mão-
de-obra no país, dado que 43% dos empreendedores 
por necessidade não possuem qualquer escolaridade 
ou freqüentaram o sistema de ensino por apenas um 
a quatro anos e apenas 4% estudaram por mais de 
onze anos. Dentre os empreendedores por oportu-
nidade, no entanto, apenas 19% estudaram de um 
a quatro anos (58% entre cinco e onze anos e 23% 
mais de onze anos). Com relação à renda auferida, 
65% dos empreendedores por necessidade recebem 
menos de três salários mínimos por mês (contra 40% 

1   Empreendedores à frente de negócios em implantação ou funcionando 
há até 42 meses (SEBRAE, 2005).
2   Desde 2002, o Sebrae publica, anualmente, um relatório executivo da 
pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), realizada pela London 
Business School (Inglaterra) e pelo Babson College (EUA), que avalia 
a situação do empreendedorismo em 40 países e fornece informações 
importantes a respeito das características demográficas dos empreen-
dedores e de suas motivações para empreender.
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dos empreendedores por oportunidade) e apenas 9% 

recebem mais que seis salários mínimos (contra 26% 

dos empreendedores por oportunidade). 

A distribuição dos novos empreendimentos 

por setor de atividade entre 2002 e 2005 revela que 

os serviços orientados ao consumidor são os mais 

procurados pelos empreendedores iniciais, porém 

a proporção de empreendedores que conseguem 

se estabelecer neste tipo de atividade é significa-

tivamente menor. Isto sugere que os negócios são 

abertos, muitas vezes, sem grandes diferenciais ou 

inovações e têm considerável dificuldade de obter 

sucesso no mercado, sendo possível inferir que são 

altamente procurados devido à baixa necessidade 

de investimento inicial e relativa facilidade de aces-

so3; sendo importante destacar que 82,3% dos em-

preendedores iniciais afirmam que nenhum de seus 

consumidores considera seu produto inovador e 30% 

não receberam qualquer tipo de orientação quando 

iniciaram o negócio.

Estes resultados evidenciam uma realidade 

anteriormente apresentada por Pamplona (2001) a 

respeito das dificuldades enfrentadas pelos empreen-

dedores em nosso país, de efetivamente vislumbra-

rem uma boa oportunidade no mercado e realizarem 

análises e planejamento mais aprofundados; sendo 

a maioria deles motivados por necessidade. Além 

disso, a falta de conhecimento e a impossibilidade 

de esperar algum tempo para implementar o negó-

cio (devido à urgência no recebimento de proventos) 

fazem com que as idéias sejam implementadas sem 

maiores análises financeiras e mercadológicas e isso 

impacta na elevada taxa de mortalidade de novas 

empresas – 49,4% para empresas com até dois anos 

de existência e 59,9% para aquelas com até quatro 

anos – registrada pelo Sebrae (2004b). 

Em suma, os diversos fatores apresentados 

anteriormente levam Pamplona (2001) a afirmar que 

o empreendedorismo no Brasil identifica-se muito 

mais com a parcela pobre da população urbana, evi-

denciando a precarização do trabalho e as dificuldades 

de acesso ao mercado de trabalho assalariado, con-

tribuindo ainda mais para a polarização social. Além 

disso, Brum (2003) mostra que, mesmo que existam 

alguns casos de sucesso, estes não devem ser toma-

dos como base para declarar que o empreendedoris-

mo é uma solução viável e acessível para todos. 

METODOLOGIA5. 

Na busca de avaliar a questão do empreen-

dedorismo por necessidade e por oportunidade; e a 

3   De acordo com o GEM (2006), dos novos empreendimentos criados 
no Brasil, 22% necessitaram de um volume inicial de recursos inferior 
a R$ 2.000,00 e 42% entre R$ 2.000,00 e R$ 10.000,00.

presença ou ausência de características empreende-

doras em proprietários de empreendimentos no sho-

pping popular Tupinambás, este estudo caracterizou-

se por utilizar uma abordagem qualitativa, visando 

compreender o sentido das experiências vividas pelos 

trabalhadores informais e categorizá-los entre empre-

endedores por necessidade ou oportunidade.

Assim, através de pesquisa descritivo-explo-

ratória (VERGARA, 2000), procurou-se identificar os 

aspectos demográficos dos participantes, os fatores 

e condições que afetam sua atividade laboral atual e 

as impressões a respeito do mercado de trabalho for-

mal e da atividade informal. Tais informações foram 

estruturadas e inter-relacionadas sob uma perspec-

tiva histórica que fornecesse indicativos da presença 

ou não de um perfil empreendedor e das motivações 

que os levaram a empreender. 

Trata-se de uma pesquisa de campo, não-

experimental, que, através da coleta de dados pri-

mários, permitiu a realização da proposta descrita 

acima. A amostra, composta de dez indivíduos, foi 

selecionada por amostragem aleatória simples a partir 

do banco de dados com o número dos boxes – es-

tabelecimentos comerciais nos shoppings populares 

– efetivamente ocupados.

Como limitações do estudo, vale destacar que 

apesar dos dados e informações obtidas serem de 

grande relevância para expor empiricamente a noção 

de empreendedorismo por necessidade, os resultados 

não são generalizáveis, visto a não-representativi-

dade da amostra com relação aos empreendimentos 

informais de Belo Horizonte. Além disso, a proposta 

inicial envolvia a realização de uma pesquisa quan-

titativa, que permitiria a obtenção de um número 

maior de respostas válidas. No entanto, através de 

pré-teste, percebeu-se baixa receptividade da amos-

tra a um questionário estruturado e restrições à di-

vulgação de informações (por receio com relação à 

fiscalização do Estado), de modo que se optou por 

uma abordagem qualitativa. 

A coleta de dados foi realizada através de en-

trevistas em profundidade, semi-estruturadas, com 

duração média de setenta minutos, possibilitando a 

obtenção de informações relevantes e precisas so-

bre os temas supracitados e outras questões, como a 

transferência dos comerciantes ambulantes das ruas 

para os shoppings populares e da atuação do Estado 

e de instituições de apoio.

A impossibilidade de gravação das entrevistas, 

imposta pelos participantes, reduziu a possibilidade 

de uso de técnicas mais criteriosas. Contudo, a utili-

zação de análise de conteúdo associada à avaliação 

das respostas atribuídas pelo entrevistado às ques-

tões propostas permitiu o agrupamento dos respon-

dentes em categorias, em função de empreenderem 

por necessidade ou oportunidade e de possuírem ou 
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não características tradicionalmente atribuídas a in-

divíduos empreendedores.

A seguir será apresentado um breve panora-

ma dos shoppings populares e, posteriormente, serão 

discutidas a presença de características empreende-

doras nos respondentes e a motivação principal de 

tais indivíduos (oportunidade ou necessidade).

A INFORMALIDADE E OS 6. ShoppingS 
populareS EM BELO HORIzONTE

A informalidade pode ser vista como uma ten-

tativa de burlar fatores como carga tributária eleva-

da, custos para abertura de uma empresa, custos de 

manutenção de um sistema contábil, dificuldade para 

comercializar produtos de procedência duvidosa e 

diversas outras questões. Até meados de 2003, boa 

parte dos comerciantes informais do município de 

Belo Horizonte, encontrava-se instalada em calçadas 

da região central da cidade. Contudo, em julho de 

2003 foi sancionado o Código de Posturas Municipais, 

que consolidou um conjunto de normas reguladoras a 

respeito da utilização do espaço urbano e tem como 

um dos principais aspectos, a ordem de desocupação 

das ruas da região central da cidade pelos vendedo-

res ambulantes (PORTAL PBH, 2007).

Segundo Ramos e Alencar (2004), a pressão 

de comerciantes formais e de parte da população que 

circula com freqüência pelo centro da cidade foram fa-

tores significativos na retirada dos ambulantes, contra 

a vontade dos mesmos, sendo importante ressaltar 

que eles afirmam que atrativos como a isenção do 

aluguel do box e treinamentos em gestão, apresen-

tadas pela prefeitura e pela mídia, não foram cum-

pridos quando da mudança, permeada por tumulto 

e revolta dos ambulantes.

Para alocá-los foram criados os chamados 

shoppings populares. Em função do grande número 

de autônomos informais, foram necessários diversos 

estabelecimentos, dentre os quais se destacam: Sho-

pping Tupinambás com 767 trabalhadores informais; 

Oiapoque com 650; Caetés com 295; e Xavantes com 

293  (PORTAL PBH, 2007).

O estudo foi realizado no Shopping Tupinam-

bás, em função de sua relevância para o comércio 

informal e do número de empreendedores lá insta-

lados. Inaugurado em julho de 2004, no prédio que 

anteriormente sediava a concessionária Mesbla Ve-

ículos, o estabelecimento conta com dois andares e 

ampla área livre. Conforme retratado pelos comer-

ciantes, o local inicialmente não possuía qualquer 

infra-estrutura para receber os ambulantes, havendo 

necessidade de investimentos para instalação dos 

boxes e melhorias na segurança e aspecto visual dos 

mesmos (RAMOS e ALENCAR, 2004). Apesar disso, 

a não-ocupação do estabelecimento por um período 

superior a cinco dias é considerada abandono do pos-

to e motiva a exclusão do comerciante4.

Mesmo com os problemas enfrentados e a 

localização relativamente afastada do hipercentro, 

o local apresenta giro médio diário de 15.000 visi-

tantes e os vendedores têm alcançado níveis ele-

vados de vendas, fato que gera polêmica junto aos 

comerciantes formais, que alegam não ter capaci-

dade para concorrer com baixos preços, pirataria e 

ausência de impostos (MERCADO MINEIRO, 2005; 

CHOUCAIR, 2004).

PERFIL EMPREENDEDOR E 7. 
MOTIvAçãO DOS AUTôNOMOS DO 
SHOPPING TUPINAMBÁS 

Conforme apresentado anteriormente, as ca-

racterísticas comumente associadas aos indivíduos 

empreendedores envolvem capacidade de reconhe-

cer oportunidades; necessidade de auto-realização; 

personalidade visionária e sonhadora; independên-

cia; capacidade de enfrentar adversidades; senso 

de autocrítica e busca por desenvolvimento pessoal 

e profissional; desejo de assumir responsabilidades 

e desafios; determinação; organização; liderança; 

capacidade de planejamento e conhecimento de 

mercado.

Para determinar se os respondentes possuem 

ou não um perfil empreendedor foram utilizados de-

zoito indicadores, propostos na parte estruturada das 

entrevistas, além da análise de conteúdo das decla-

rações dos participantes.

Inicialmente, foram discutidos os benefícios 

percebidos em função dos respondentes atuarem em 

um negócio próprio. A possibilidade de ser o próprio 

patrão; perspectiva de crescimento profissional e pes-

soal; autonomia de horário; e interesse em contribuir 

para o desenvolvimento do país foram considerados 

indícios da presença de perfil empreendedor. A vi-

são que os impulsionou na decisão de empreender 

também foi avaliada, sendo as afirmativas: “exis-

te uma oportunidade de lucros nesse ramo e devo 

aproveitar”; “prefiro ganhar menos como autônomo 

a trabalhar para uma empresa”; e “existe uma ne-

cessidade não atendida no mercado”; associadas ao 

perfil empreendedor.

Além disso, foram propostas questões a res-

peito da capacidade do indivíduo em lidar com a 

pressão de gerenciar um negócio próprio e sobre a 

evolução da qualidade de vida como autônomo, sendo 

uma boa capacidade de gerenciar a pressão e sen-

4   É importante destacar que alguns comerciantes enfrentam dificulda-
des até mesmo para pagarem seu transporte para o local de trabalho, 
e acabam perdendo o posto ocupado.
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timento de aumento da qualidade de vida tratados 
como indicadores de perfil empreendedor. 

No que tange à capacidade de planejamento, 
indagou-se a respeito da necessidade de planeja-
mento, da possibilidade de realizá-lo e dos resultados 
esperados. Ainda, buscou-se verificar se os respon-
dentes têm consciência das ações que tomam visando 
competitividade no mercado, do respectivo resultado 
e da adequabilidade da maneira como atuam para 
com o público atendido. Assim, um perfil empreen-
dedor engloba capacidade de planejar e analisar o 
ambiente; e noções de competitividade.  

Características como habilidade para liderar, 
monitoramento de tendências, criatividade, persistên-
cia, conformismo e falta de atitude para implementar 
projetos, também foram debatidas, sendo as quatro 
primeiras associadas ao perfil empreendedor.

Finalmente, os respondentes foram questio-
nados sobre vantagens que esperavam obter, em re-
lação aos assalariados. Idéias como liberdade para 
tomar decisões sobre os negócios; possibilidade de 
prestar contas apenas para si mesmo; potencial para 
grandes recompensas financeiras; oportunidade de 
enfrentar desafios; fuga da posição de empregado 
subordinado; sentimento de satisfação e orgulho; e 
possibilidade de abandonar a rotina estariam ligadas 
a indivíduos mais empreendedores. 

Com base nos critérios previamente expostos, 
dos seis homens e quatro mulheres entrevistados, 
cinco homens e uma mulher apresentaram indícios 
de que sejam dotados de um perfil empreendedor. 
Os demais mostraram características passivas e 
pouca visão de negócio, ou seja, pouca habilidade 
empreendedora.

A análise a respeito das características empre-
endedoras auxilia na compreensão das motivações 
que levaram o indivíduo a estabelecer seu próprio 
negócio no mercado informal, porém é insuficiente, 
por si só, para retratar em profundidade o quadro 
deste tipo de atividade, sendo essencial avaliar as 
características sócio-econômicas dos participantes 
para classificar sua motivação entre necessidade ou 
oportunidade.

Inicialmente, vemos que dois aspectos im-
portantes limitam significativamente a possibilidade 
de absorção dos entrevistados pelo mercado formal 
de trabalho: a idade média de 45 anos (considerada 
avançada no mercado atual) e a baixa escolaridade5 
(inferior a oito anos para nove entrevistados, sendo 
que nenhum possui curso superior).

Apesar de nove entrevistados possuírem casa 
própria e bens importantes para a satisfação de suas 
necessidades básicas (geladeira, fogão e outros), a 
maioria dos indivíduos revela ser a única fonte de 

5   Vale destacar que a principal razão apontada para o baixo nível de 
escolaridade está ligada às condições de vida precárias da família que 
os “empurrava” precocemente para as atividades laborais.

renda e apresentar grande dificuldade para obtenção 

de proventos mínimos para sustentar uma residência 

com, em média, cinco ocupantes. 

As pessoas entrevistadas relataram ter atu-

ado no mercado formal de trabalho por um perío-

do médio de sete anos (com amplitude de 1,5 a 14 

anos); e, as funções por eles exercidas podem ser 

essencialmente categorizadas como periféricas6, ou 

seja, atividades mais sujeitas a movimentos de ter-

ceirização, e que, por isso, representam empregos 

precários. A remuneração bruta mensal recebida 

(em média R$ 700,00) ilustra essa precariedade, 

sendo que a maioria afirmou que a renda auferida 

era insuficiente para sustentar a família, dois relata-

ram enfrentar problemas orçamentários ocasionais 

e apenas dois julgavam ser suficiente o rendimento 

obtido no mercado formal.

A respeito dos motivos que levaram à saída do 

emprego formal, cinco participantes foram dispensa-

dos pelas empresas (corte de custos ou problemas de 

qualificação profissional); dois receberam propostas 

das empresas para trabalharem de forma temporá-

ria; dois indivíduos perderam o emprego por falên-

cia da empresa; e, apenas um respondente alegou 

ter se demitido por vislumbrar uma oportunidade de 

mercado e rendimentos superiores na atividade in-

formal; ou seja, a grande maioria chegou ao merca-

do informal por rejeição ou ausência de perspectiva 

no mercado formal.

Avaliou-se também a percepção dos entrevis-

tados quanto à possibilidade de re-inserção no mer-

cado formal de trabalho, sendo que oito alegaram 

que a idade e/ou a baixa escolaridade representariam 

impeditivos para seu retorno, devido à escassez de 

vagas e preferência por perfis mais jovens e com nível 

educacional mais elevado. Além disso, todos julgaram 

importante, porém financeiramente inviável investir 

na obtenção de conhecimentos (idiomas, informática 

e outros) que os tornassem mais “empregáveis”. 

Finalmente, em busca de uma categorização 

mais precisa dos respondentes, os próprios indivíduos 

foram indagados a respeito da principal motivação 

para abrir um negócio próprio. Dentre as possibilida-

des de resposta incluíram-se afirmações relaciona-

das ao empreendedorismo por oportunidade (como 

crescimento profissional, autonomia, independên-

cia, crescimento do país e outras) e elementos do 

empreendedorismo por necessidade (desemprego e 

ausência de vagas, renda insuficiente, falta de quali-

ficação para atuar em um bom emprego no mercado 

formal e outros). 

A análise conjunta das opiniões dos respon-

dentes e das informações fornecidas a respeito de 

escolaridade, renda e outros aspectos sócio-econô-

6   Funções não consideradas como parte do core business das em-
presas.
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micos levaram à classificação de oito participantes 
como empreendedores por necessidade e dois por 
oportunidade, um índice consideravelmente superior 
ao apresentado no mercado formal, em uma propor-
ção de 80% contra 47%.

Contudo, é importante destacar que o ingresso 
no mercado informal não proporciona uma melhora 
significativa nas condições de vida, uma vez que sete 
participantes alegam que a renda auferida na nova 
atividade é ainda insuficiente e volátil (em função da 
incerteza no recebimento e sazonalidade do negócio); 
e, além disso, ocasiona dificuldades ligadas à ilegali-
dade que permeia algumas atividades.

CONCLUSõES8. 

Com a mudança no panorama do mercado de 
trabalho ocasionada pelo advento dos novos modelos 
organizacionais mais enxutos, a eliminação de postos 
de trabalho e a restrição do papel do Estado como 
promotor do bem-estar social, o empreendedorismo 
surge como uma alternativa ao emprego formal. No 
Brasil, por exemplo, apesar da posição de desta-
que no ranking mundial de países empreendedores, 
muitos empreendem por falta de oportunidade, em 
busca de suprir necessidades básicas. Através deste 
estudo, foi possível avaliar esta realidade no shop-
ping popular Tupinambás. 

As características tradicionalmente atribuídas 
a indivíduos empreendedores foram encontradas na 
maioria dos comerciantes entrevistados. No entan-
to, a análise do perfil sócio-econômico revelou fortes 
indícios de que sua motivação imediata está ligada à 

dificuldade de inserção no mercado de trabalho e à 

necessidade de auferir rendimento mínimo. Os resul-

tados obtidos apontam na mesma direção proposta 

por Colbari (2007), a saber, uma re-significação do 

termo empreendedor, uma vez que, mesmo aqueles 

motivados por uma necessidade eminente, apresen-

taram traços freqüentemente atribuídos na literatura 

aos empreendedores por oportunidade, dificultando 

a afirmação da existência de um tipo puro de em-

preendedor. 

O empreendedorismo por necessidade parece 

ser ainda mais significativo no mercado informal, po-

rém ingressar na informalidade – solução encontrada 

por profissionais de baixa qualificação educacional, 

idade avançada e outras limitações que fazem com 

que sejam considerados “não-empregáveis” pelas or-

ganizações – buscando evitar as dificuldades enfren-

tadas para manutenção de um negócio formalizado, 

dificilmente promove as condições necessárias para 

inclusão social destes trabalhadores.

Finalmente, com as demandas sociais resul-

tantes do modelo de produção e acumulação vigente 

tomando proporções crescentes, o desenvolvimento 

de políticas e medidas efetivas de inclusão social, ge-

ração de renda emprego e auxílio ao empreendedor 

parece ser necessário. 

Este trabalho propôs uma análise da situação 

do empreendedorismo por necessidade no mercado 

informal, porém novos estudos devem ser desen-

volvidos para elaborar um quadro mais amplo a res-

peito do tema.

Artigo recebido em:� 06/2007

Artigo aceito para a publicação em:� 09/2007
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INTRODUçãO1. 

No pós Segunda Guerra Mundial, surgiram na 

América Latina algumas teorias que se propunham a 

analisar o quadro da economia local e as relações da 

região com o resto do mundo.

Uma dessas teorias foi a Teoria do Desenvolvi-

mento, que tinha como principal objetivo a identificação 

dos obstáculos que se impunham à plena implantação 

da modernidade. 

Com a incapacidade do capitalismo de reproduzir 

nos países periféricos experiências bem sucedidas de 

desenvolvimento e, portanto, com o início da crise na 

Teoria do Desenvolvimento, surge a Teoria da Depen-

dência. Esse novo arcabouço teórico, diferentemente 

do primeiro, tentava compreender as limitações de uma 

forma de desenvolvimento que se iniciou em um período 

histórico no qual a economia mundial já estava constitu-

ída sob a hegemonia de poderosos grupos econômicos 

e forças imperialistas. Por esse motivo, enxergava que 

a forma de desenvolvimento implementada na América 

Latina só tenderia a aprofundar cada vez mais as rela-

ções de dependência.

Mesmo estando, de forma mais geral, funda-

mentada sobre a crise das teorias que consideravam a 

possibilidade de se desenvolver na região latino-ame-

ricana um capitalismo autônomo, no interior da Teo-

ria da Dependência surgiram interpretações que, nem 

sempre, eram convergentes em termos de sua análise 

e compreensão desse processo.

Exposto isso, o objetivo nesse artigo é, a partir 

da análise de duas das principais correntes da Teoria da 

Dependência – a corrente weberiana e a corrente mar-

xista – mostrar as diferenças entre tais interpretações, e 

ao destacar os problemas e limitações da interpretação 

weberiana, ressaltar os motivos que nos levam a aceitar 

a análise marxista como a mais apta à compreensão do 

desenvolvimento capitalista na periferia.

CONTExTO HISTóRICO E SURGIMENTO 2. 
DA TEORIA DA DEPENDêNCIA

A Teoria da Dependência surgiu no quadro 

histórico latino-americano do início dos anos 1960, 

como uma tentativa de explicar o desenvolvimento 

sócio-econômico na região, em especial a partir de 

DESENvOLvIMENTO CAPITALISTA NA 
PERIfERIA:� o debate entre weberianos e 
marxistas

Pedro Henrique Evangelista Duarte*

Resumo:� O presente trabalho visa abordar, dentro do corpo teórico estruturado pela Teoria da Dependência, duas 
de suas principais vertentes – quais seja, a corrente weberiana, representada por Fernando Henrique Cardoso e 
Enzo Faletto, e a corrente marxista, representada fundamentalmente por Ruy Mauro Marini – e a partir do deta-
lhamento de suas concepções teóricas, buscar qual delas reúne os elementos dentro de suas respectivas análises 
que permitem a melhor compreensão da forma própria que tomou o capitalismo na periferia – em especial na 
América Latina, já que foi nessa região que tal teoria surgiu e se desenvolveu.
Palavras-chave:� Teoria da Dependência; capitalismo dependente-associado; deterioração dos termos de troca; 
superexploração da força de trabalho.
Abstract:� This works intends to approach, within the theoretical basis built by the Dependency Theory, two of its 
main lines of development: the weberian school, represented by Fernando Henrique Cardoso and Enzo Faletto, 
and the marxist school, represented fundamentally by Ruy Mauro Marini. By detailing their theoretical concep-
tions we shall investigate which one gathers the elements, within their respective analyses, that allow for a better 
comprehension of the specific form that capitalism acquired in the periphery – especially in Latin America, since 
it was in this region that such theory appeared and developed itself.
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sua fase de industrialização, iniciada entre as décadas 

de 1930 e 1940. Em termos de corrente teórica, a 

Teoria da Dependência se propunha a tentar enten-

der a reprodução do sistema capitalista de produção 

na periferia, enquanto um sistema que criava e am-

pliava diferenciações em termos políticos, econômi-

cos e sociais entre países e regiões, de forma que 

a economia de alguns países era condicionada pelo 

desenvolvimento e expansão de outros.

Com o objetivo de analisar e entender essa 

mesma dinâmica, havia surgido, alguns anos antes, a 

Teoria do Desenvolvimento. Esta, estruturada a par-

tir da superação do domínio colonial, do surgimento 

de novas nações e do advento de burguesias locais 

desejosas de expandir sua participação na economia 

mundial, buscava explicações acerca das desigual-

dades promovidas pelas relações econômicas inter-

nacionais, principalmente assentada na idéia de que 

o desenvolvimento correspondia ao desdobramento 

do aparelho produtivo em função da classificação 

desse em termos dos setores primário, secundário 

e terciário.

A idéia central na Teoria do Desenvolvimento 

é o entendimento do desenvolvimento enquanto um 

continuum evolutivo. Os países avançados se encon-

trariam nos extremos superiores desse continuum, 

que se caracterizava pelo pleno desenvolvimento 

do aparelho produtivo, de forma que o processo de 

desenvolvimento econômico que neles ocorreu seria 

um fenômeno de ordem geral, pelo qual todas os 

países que se esforçassem para reunir as condições 

adequadas para tal deveriam passar. Enquanto isso, 

as nações atrasadas se encontrariam em um estágio 

inferior de desenvolvimento, com baixa expressão em 

termos do desdobramento de seu aparelho produtivo, 

em decorrência de sua incipiente industrialização. 

Nesse sentido, o conceito de subdesenvolvi-

mento correspondia a uma situação de desenvolvi-

mento pré-industrial. Segundo Marini, de acordo com 

essa concepção teórica

(...) o subdesenvolvimento seria uma etapa 
prévia ao desenvolvimento econômico pleno 
(quando já se completou o desdobramento se-
torial), existindo entre os dois o momento da 
decolagem – do take off, para usar o jargão 
da época – no qual a economia em questão 
ostentaria já todas as condições para asse-
gurar um desenvolvimento auto-sustentado 
(Marini, 1992, p. 74).

Outros dois aspectos acerca da Teoria do 

Desenvolvimento merecem destaque. Primeiro, a 

teoria ressaltava que o desenvolvimento dependia 

não só da modernização das condições econômicas, 

mas também das condições sociais, institucionais 

e culturais dos países. Além disso, pelo fato de de-

senvolvimento e subdesenvolvimento serem consi-

derados apenas como aspectos distintos da mesma 

realidade, só poderiam ser distinguidos no âmbito 
quantitativo – ou seja, através da utilização de uma 
série de indicadores, que naquele momento eram os 
únicos critérios adequados para situar as economias 
em distintos pontos da “escala evolutiva” – sem dar 
maior importância aos aspectos estruturais, que cer-
tamente eram os responsáveis por fundamentar tais 
desigualdades. 

No entanto, mesmo com todo o esforço teórico 
e metodológico na tentativa de se criar um novo mo-
delo na América Latina, no início da década de 1960 a 
Teoria Desenvolvimentista começa a perder sua força 
devido à incapacidade do capitalismo de reproduzir 
experiências bem sucedidas de desenvolvimento em 
suas ex-colônias. Mesmo os países latino-americanos, 
que apresentavam taxas de crescimento bastante 
elevadas, estavam limitados pela sua dependência 
econômica e política à economia internacional. Seu 
crescimento econômico parecia fadado a acumular 
miséria e uma péssima distribuição de renda.

 É da necessidade de se buscar novos rumos 
teóricos que nasce a Teoria da Dependência enquanto 
um corpo teórico que, ao estabelecer uma contunden-
te crítica aos pressupostos do desenvolvimentismo, 
e dentro do entendimento do processo de integração 
da economia mundial, busca “compreender as limita-
ções de um desenvolvimento iniciado em um período 
em que a economia mundial já estava constituída sob 
a hegemonia de enormes grupos econômicos e po-
derosas forças imperialistas” (Santos, 2000, p. 26). 

Diferentemente do desenvolvimentismo, a Te-
oria da Dependência não enxerga subdesenvolvimen-
to e desenvolvimento como etapas de um processo 
evolutivo, mas sim como realidades que, ainda que 
estruturalmente vinculadas, são distintas e contra-
postas. Dessa forma, o subdesenvolvimento passa-
va a ser visto como um produto do desenvolvimento 
capitalista mundial sendo, por isso, uma forma es-
pecífica de capitalismo. 

Do ponto de vista estritamente econômico, 
essa nova teoria entendia que as relações estruturais 
de dependência estavam para além do campo das 
relações mercantis – como acreditavam os teóricos 
desenvolvimentistas – se configurando também no 
movimento internacional de capitais, em especial na 
figura dos investimentos direto estrangeiros e na de-
pendência tecnológica. A esses fatores, somava-se o 
imperialismo, que na medida em que permeava toda 
a economia e sociedade dependentes, representava 
um fator constitutivo de suas estruturas sócio-econô-
micas. Era a conjunção desses distintos mecanismos 
que integravam, de forma subordinada, a economia 
latino-americana à economia internacional.

Esta seria, de forma mais geral, as concepções 
do desenvolvimento capitalista e das relações de de-
pendência comum a todas as correntes teóricas que 
surgiram dentro da Teoria da Dependência. A partir 



34

Re
vis

ta
  M

ult
ifa

ce
  V 

01,
 No  02

Revista Multiface, Belo Horizonte, v. 1, n. 2, p. 32-39, julho-dezembro 2007

DUARTE, Pedro Henrique Evangelista

dessa base teórica, passamos à análise daquelas que 
constituem suas principais correntes: a corrente we-
beriana, composta por Fernando Henrique Cardoso e 
Enzo Falleto, e a corrente marxista, que tem em Ruy 
Mauro Marini seu principal expoente. 

O CAPITALISMO DEPENDENTE-3. 
ASSOCIADO:� A vERSãO WEBERIANA DA 
DEPENDêNCIA

A versão weberiana da dependência, também 
conhecida como versão da interdependência, ou ainda 
como versão do capitalismo dependente-associado, 
nasce, assim como as outras vertentes, da crítica 
estabelecida às teorias do desenvolvimento ante-
riormente expostas. O ponto de partida das concep-
ções teóricas desenvolvidas por Fernando Henrique 
Cardoso e Enzo Faletto é o fracasso do processo de 
substituição de importações e do projeto nacional-
desenvolvimentista, que pretendia criar as bases de 
um capitalismo autônomo na região, idéia essa de-
fendida pela CEPAL nos idos das décadas de 1940 e 
1950. Seu principal argumento é de que o desenvol-
vimento econômico nos países periféricos dependia 
de uma estratégia diversa do “desenvolvimento para 
dentro”, uma vez que as modificações no sistema 
produtivo ocasionadas por este eram incapazes de 
resolver os problemas sociais, e, conseqüentemen-
te, de se criar uma sociedade dotada de autonomia 
política e econômica, com distintas condições de 
ordenar uma proposta de desenvolvimento. Nesse 
sentindo, a análise do capitalismo latino-americano 
deveria passar pela compreensão histórica de como 
se constitui e se reproduziu essa base produtiva, le-
vando em consideração a integração das economias 
nacionais ao mercado internacional.

Os autores se contrapõem à idéia de que na 
América Latina prevalecia, em termos da formação 
social, o chamado “dualismo estrutural”. Segundo 
essa concepção, as sociedades latino-americanas 
eram compostas por formações sociais “tradicionais”, 
mas que lentamente caminhavam em sentido a um 
outro tipo de sociedade, chamada “moderna”; duran-
te esse processo, formava-se um padrão intermedi-
ário, característico dos países em desenvolvimento. 
A crítica a essa concepção é feita tanto por não con-
siderarem os conceitos de “tradicional” e “moderno” 
amplos o bastante para abranger todas as situações 
sociais existentes, quanto pelos mesmos não per-
mitirem distinguir entre tais sociedades os elemen-
tos estruturais que definem o seu modo de ser e as 
condições de seu funcionamento. Um outro problema 
presente nessa perspectiva seria a falta de conexões 
minimamente lógicas entre as estruturas sociais que 
pressupõem o “tradicional” e o “moderno” e as dife-
rentes etapas do processo econômico . 

Dentro dessa perspectiva, e negando a idéia 
de que a dinâmica das sociedades subdesenvolvidas 
era inteiramente determinada e derivada de fatores 
externos – e que, portanto, os elementos estruturais 
e as ações de grupos sociais dos países subdesenvol-
vidos não eram mais que “desvios” em relação aos 
países centrais – Cardoso e Faletto procuram formular 
uma análise que tivesse no tipo de integração social 
das classes e grupos os principais condicionantes do 
processo de desenvolvimento. O fundamental então 
seria considerar os fatores histórico-estruturais – de-
terminados pela mescla de condicionantes internos e 
externos – na compreensão dos processos de moder-
nização, em detrimento do tratamento quase exclu-
sivo dado às variáveis exógenas e de seus impactos 
tanto sobre a estrutura social quanto sobre a estru-
tura econômica na determinação desse processo.

A idéia central defendida pelos autores é a de 
que o desenvolvimento é, em si mesmo, um proces-
so social. Para a análise global do desenvolvimento, 
mais do que somar aos condicionantes estruturais a 
compreensão dos fatores sociais, é necessário que 
ambos sejam interpretados em suas relações de de-
terminações recíprocas. Isso porque não só as con-
dições históricas particulares seriam responsáveis 
pelo processo de desenvolvimento, mas também os 
conflitos entre grupos e classes, já que tais conflitos 
colocam em marcha as sociedades em desenvolvi-
mento. Ou seja, na análise da atuação dos grupos 
sociais, para além de aproximar os componentes 
econômicos e sociais do desenvolvimento, fazia-se 
necessário construir uma análise que os vinculasse 
de forma concreta. 

Nesse sentido, o desenvolvimento seria re-
sultado de um processo social. Do modo próprio de 
interação dos grupos e classes, cada qual com seus 
valores e interesses materiais, surgiria o sistema só-
cio-econômico, e na medida em que esses diferentes 
grupos e classes conseguissem impor seus interesses 
e dominação sobre o restante da sociedade, a estru-
tura política e social iria sofrendo modificações. O 
sistema econômico, bem como seu desenvolvimento 
passaria, assim, a depender da oposição, conciliação 
ou superação dos interesses de distintas classes. Essa 
nova abordagem rompia com a idéia anterior de que 
o desenvolvimento se daria pela passagem a modelos 
“superiores”, condicionados por fatores naturais.

Fica claro, então, que um dos objetivos dessa 
corrente é explicar os processos econômicos enquan-
to processos sociais, onde a política seria a forma de 
expressão do componente econômico enquanto uma 
dominação social. Isso porque o processo político 
seria o elemento através do qual uma determinada 
classe ou grupo econômico tentaria estabelecer um 
conjunto de relações sociais que, se no limite não 
conseguisse impor sobre o conjunto da sociedade um 
determinado modo de produção, ao menos estabele-
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ceria alianças a fim de desenvolver uma forma eco-
nômica compatível com seus interesses e objetivos. 
Segue-se disso que as possibilidades de desenvol-
vimento dependem tanto das ações políticas quanto 
do surgimento de novos atores sociais.

Sendo assim pode-se dizer que, segundo os 
autores, a dependência é, em si, um componente es-
trutural do capitalismo, em especial na forma como 
este se desenvolve na periferia do sistema. Na de-
terminação dessa condição deveria haver, além de 
uma associação entre os fatores internos e externos, 
uma conexão destes com a contraditória estrutura 
social interna – composta por classes dominantes e 
dominadas. É do conflito existente no interior des-
sas classes e de sua organização, ou seja, da con-
formação do ambiente e das relações políticas, que 
se dará a expansão ou diminuição da dependência 
da periferia em relação ao centro.

Por esse motivo, os autores destacam que o 
estabelecimento de conexões entre o sistema econô-
mico e a organização político-social das sociedades 
desenvolvidas, tanto em termos internos como em 
relação aos países desenvolvidos, é muito importan-
te para a interpretação global do desenvolvimento, 
e, conseqüentemente, para o estabelecimento dos 
determinantes da dependência na periferia. Isso 
porque, na conformação da economia internacional, 
ao se vincular a um mesmo mercado economias que 
apresentavam graus variados de diferenciação do 
sistema produtivo, criou-se uma estrutura de rela-
ções de dominação do centro em direção a perife-
ria. Assim, a análise deve passar pela forma como 
se deu a vinculação de economias subdesenvolvidas 
ao mercado mundial, bem como pela forma como se 
constituíram os grupos sociais internos, o que implica, 
no plano político e social, o reconhecimento de que 
a dependência em situações de desenvolvimento se 
vincula historicamente com a expansão econômica 
dos países capitalistas originários.

Em termos sintéticos, o tipo de vinculação es-
tabelecida entre as economias nacionais e o mercado 
mundial afetaria diretamente as alianças estabele-
cidas entre os grupos sociais internos e entre estes 
e os grupos externos. Ou seja, a integração centro-
periferia resultaria em um conjunto de relações entre 
grupos sociais internos e externos, e na medida em 
que existe uma relação de dominação entre ambos, 
a imposição dos interesses de uma classe sobre o 
conjunto da sociedade acabaria por expressar os 
interesses de grupos externos. É nesse sentido que 
se estabelece a relação de dependência na periferia. 
Aqui, a esfera política assume um importante papel 
quanto ao desenvolvimento das regiões periféricas. 
Como as políticas de desenvolvimento implementadas 
na América Latina foram baseadas apenas em fato-
res conjunturais do mercado, elas foram insuficientes 
em termos da montagem de um projeto de desen-

volvimento autônomo, principalmente por não levar 
em consideração a importância da modificação das 
estruturas sociais. O problema do desenvolvimento 
estava na forma como o Estado capitalista periférico 
alimentou um desenvolvimento concentrador e peri-
férico, e não na conduta dos agentes internacionais, 
como alguns teóricos costumavam argumentar. Des-
sa forma, seria apenas através da organização das 
relações político-sociais dos grupos internos, e da 
articulação destes à dinâmica dos centros hegemô-
nicos, que se poderia produzir políticas que efetiva-
mente se aproveitassem das novas oportunidades de 
desenvolvimento econômico. 

Tais oportunidades dar-se-iam através da con-
jugação entre capital nacional privado, capital inter-
nacional e Estado, sendo que a conjugação desses 
daria à economia latino-americana uma tal margem 
de internacionalização que a colocaria nos rumos cer-
tos do desenvolvimento. Por isso o desenvolvimento 
não poderia se dar apenas através da industrializa-
ção, mas deveria ter um caráter industrializante-
associado. Nesse processo, a burguesia nacional as-
sumiria seu papel subordinado, ao transferir para o 
capital externo os setores estratégicos da economia, 
ficando sob seu controle os setores tradicionais, a 
saber, os produtores de bens primários e de consu-
mo não-duráveis.

Esse movimento de associação ao capital in-
ternacional criaria, inevitavelmente, uma estrutura 
social concentradora e excludente, pela própria lógi-
ca de dominação dos interesses de um determinado 
grupo sobre os demais. Porém, por mais óbvio que 
fosse, os autores ressaltam que tal fato é próprio do 
desenvolvimento capitalista, no sentido mesmo em 
que este tem em sua evolução a condição de concen-
tração de renda e riqueza. Ou seja, a distribuição de 
renda não seria um obstáculo ao desenvolvimento.

Da perspectiva dessa análise, fica claro que 
as concepções de Cardoso e Faletto sobre o desen-
volvimento periférico apresentam alguns problemas 
e limitações. Em primeiro plano, destacamos as con-
siderações relativas à distribuição de renda. Como 
apontado nos parágrafos anteriores, a distribuição 
de renda, para os autores, não se configura como 
um entrave ao desenvolvimento, já que é algo pró-
prio ao desenvolvimento capitalista. Nesse sentido, 
entendemos que o desenvolvimento, feito dessa for-
ma – qual seja, através da associação de uma classe 
burguesa ao capital internacional – só tenderá a am-
pliar a precária distribuição de renda, uma vez que 
esses países se submeteriam a controlar setores com 
baixo valor agregado, o que aprofundaria a deterio-
ração dos termos de troca, e, conseqüentemente, a 
pressão sobre a classe trabalhadora. 

De outro lado, essa associação teria como 
pressuposto a abertura ao capital externo, tanto no 
sentido de suprir as necessidades de divisas, quan-
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to no de garantir os investimentos diretos, neces-

sários à modernização da estrutura produtiva. Ora, 

tal abertura nada mais é que uma idéia inicial de 

desregulamentação e flexibilização dos mercados, o 

que, na verdade, abriria as portas para a expansão 

da valorização de capitais na esfera financeira, em 

detrimento do investimento produtivo.

Diante do exposto, passemos à análise da 

versão marxista da dependência, que além de expli-

citar uma outra concepção de dependência e desen-

volvimento, deixará mais clara as limitações dessa 

vertente que acabamos de apresentar.

SUPERExPLORAçãO DA FORçA DE 4. 
TRABALHO:� A vERSãO MARxISTA DA 
DEPENDêNCIA.

Mesmo tendo surgido algumas interpretações 

do desenvolvimento capitalista na América Latina, 

que caminhavam em sentido diverso ao da análise 

exposta anteriormente, é com Ruy Mauro Marini, e 

sua obra político-teórica “Dialética da Dependência” 

que se conforma, efetivamente, a Teoria Marxista da 

Dependência. O ponto de partida do autor, na com-

posição dessa nova vertente teórica, é a noção de 

que, frente ao modo de produção capitalista puro, a 

economia latino-americana apresenta certas pecu-

liaridades que impedem que o capitalismo aqui se 

desenvolva da mesma forma como se desenvolveu 

nas economias centrais. Por isso, ressalta ele que, 

mais que um capitalismo, o que se tem na América 

Latina é um capitalismo sui generis, o qual só ga-

nha sentido se compreendido tanto a nível nacional 

quanto a nível internacional.

Segundo essa corrente, a dependência pode 

ser entendida como uma relação de subordinação 

entre nações formalmente independentes, na qual 

a economia de certos países está condicionada ao 

desenvolvimento e expansão de outras economias, 

de forma que os países centrais poderiam se auto-

reproduzir, enquanto que os países periféricos só 

poderiam expandir suas economias como um reflexo 

da expansão dos primeiros.

Nesses termos, o objeto de estudo da Teoria 

Marxista da Dependência é a compreensão do proces-

so de formação sócio-econômico na América Latina 

a partir de sua integração subordinada à economia 

capitalista mundial. Dentro desse processo, o que se 

observa é uma relação desigual de controle hegemô-

nico dos mercados por parte dos países dominantes 

e uma perda de controle dos dependentes sobre seus 

recursos, o que leva à transferência de renda – tanto 

na forma de lucros como na forma de juros e divi-

dendos – dos segundos para os primeiros. Ou seja, 

essa relação é desigual em sua essência porque o 

desenvolvimento de certas partes do sistema ocorre 
às custas do subdesenvolvimento de outras.

Carcanholo (2004, p. 09) identifica três condi-
cionantes histórico-estruturais da situação de depen-
dência. O primeiro seria a redução dos preços dos pro-
dutos exportados pelas economias dependentes (pro-
dutos primários e com baixo valor agregado) em re-
lação ao preço dos produtos industriais ou com maior 
valor agregado importados dos países centrais, num 
processo de transferência de valor (ou, dito de outra 
forma, num processo de perda nos termos de troca). 
O segundo seria a remessa de excedentes dos países 
dependentes para os avançados, sob forma de juros, 
lucros, amortizações, dividendos e royalties, pelo fato 
de os primeiros importarem capital dos últimos. Por 
fim, o terceiro seria a instabilidade dos mercados fi-
nanceiros internacionais, geralmente implicando em 
altas taxas de juros para o fornecimento de crédito aos 
países dependentes periféricos, colocando os mesmos 
à mercê do ciclo de liquidez internacional.

Toda a interpretação do capitalismo periférico 
realizada por Marini é estruturada a partir da constru-
ção teórica de Marx, em especial sobre o tratamento 
daquilo que ele chamou de Lei Geral da Acumulação 
Capitalista. Embora não seja nosso objetivo esmiu-
çar os detalhes dessa lei, tentaremos abordá-la da 
forma mais objetiva possível, dada sua importância 
para a compreensão do tema da superexploração da 
força de trabalho.

Com a Lei Geral da Acumulação Capitalista, 
Marx tenta mostrar que, se mantida constante a 
quantidade de trabalhadores necessária para pôr em 
funcionamento determinada quantidade de meios de 
produção – ou dito de outra forma, se mantida cons-
tante a composição do capital –, quando se aumenta 
o capital a demanda por força de trabalho deve au-
mentar na mesma proporção deste. A ampliação da 
procura por força de trabalho leva a um ponto no qual 
a demanda por trabalho supera sua oferta, fazendo 
com que os salários tendam a crescer de acordo com 
o ritmo de crescimento da remuneração do capital.  

Nesse caso, como a expansão do capital im-
plica que a força de trabalho seja continuamente in-
corporada, acumular capital significa, necessariamen-
te, aumentar a massa de trabalhadores, na medida 
mesmo em que o trabalho vivo é o único elemento 
capaz de criar valor adicional.

Ao ser o motor principal da reprodução no sis-
tema capitalista – dado sua capacidade de criar valor 
adicional – e conseqüentemente, ao permitir e garantir 
a ampliação da riqueza, a classe trabalhadora acaba 
produzindo as condições que a tornam um obstáculo a 
este mesmo processo. Isso porque, quando ocorre um 
incremento na composição do capital, a tendência é de 
que haja um aumento dos salários, que será respon-
dida pelos capitalistas com a introdução de inovações 
tecnológicas que buscarão reduzir relativamente o uso 
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de trabalho vivo, provocando, assim, aumento da com-
posição orgânica do capital pelo aumento da produti-
vidade do trabalho e conseqüente aumento da mais-
valia. Tal processo resulta na ampliação da quantidade 
de máquinas e equipamentos, sendo que a contratação 
de trabalhadores não acompanhará essa ampliação. A 
partir disso, forma-se o exército industrial de reserva, 
fator de vital importância para o funcionamento do 
sistema capitalista, na medida em que a classe traba-
lhadora desempregada, que forma esse exército, pres-
siona constantemente a parte dessa mesma classe que 
está empregada, deixando estes em uma situação de 
instabilidade e incerteza. Como a parte desempregada 
está disposta a trabalhar por salários inferiores aos vi-
gentes (já que querem de toda forma se ver livres do 
desemprego), os que se encontram empregados ficam 
sujeitos a trabalho excessivo, de modo que a explora-
ção a que são submetidos é a fonte de enriquecimento 
da classe capitalista como um todo. 

Esse processo se amplia à medida que o capi-
talismo se desenvolve, e a estrutura produtiva vai se 
modificando e se modernizando. Vale dizer, à medida 
que o capitalismo se desenvolve, amplia-se a relação 
capital constante/capital variável, e, conseqüente-
mente, a produtividade e o excedente produzido, ao 
mesmo tempo em que se amplia a exploração sobre 
a massa de trabalhadores. 

É no bojo dessa discussão que passaremos à 
análise realizada por Marini sobre as conseqüências 
da inserção da América Latina na economia inter-
nacional.

intercâmbio Desigual e a Superexploração da 4.1. 

Força de Trabalho

Marini viu na expansão comercial do capita-
lismo nascente no século XVI, e na forma como a 
economia latino-americana se desenvolveu em es-
treita consonância com essa dinâmica, a configu-
ração da situação de dependência, que determinou 
todo o posterior desenvolvimento da região, definida 
a partir de uma bem estruturada divisão internacio-
nal do trabalho.

Desde cedo, a condição para que a América 
Latina se inserisse na economia internacional este-
ve relacionada com a capacidade de criar uma certa 
oferta mundial de alimentos. A essa função foi acres-
centada a de contribuir para a formação de um mer-
cado de matérias-primas industriais, cuja importância 
cresceu em função do próprio desenvolvimento in-
dustrial. Esse fator, somado ao crescimento da classe 
trabalhadora e à elevação da produtividade nos países 
centrais, contribuíram de maneira fundamental para 
o surgimento da grande indústria capitalista.

A taxa de mais-valia não é senão uma outra 
expressão do grau de exploração da força de traba-

lho, vale dizer, a relação entre o tempo de trabalho 

excedente e o tempo de trabalho necessário. Para 

que o aumento do trabalho excedente em relação ao 

trabalho necessário possa se verificar, é fundamental 

que a redução do valor social das mercadorias inci-

dam, direta ou indiretamente, sobre os chamados 

bens-salário, aqueles necessários à reprodução da 

força de trabalho. E é nesse ponto que a participação 

da América Latina no processo de acumulação ganha 

notável importância. 

Na medida em que os países periféricos au-

mentam a oferta mundial de alimentos (que são bens-

salário), eles acabam induzindo uma redução dos 

preços dos produtos primários no mercado mundial. 

O resultado direto disso é uma redução do valor real 

da força de trabalho nos países industriais, permi-

tindo que o incremento da produtividade se traduza 

em ampliação da mais-valia. “Em outras palavras, 

mediante sua incorporação ao mercado mundial de 

bens-salário, a América Latina desempenha um pa-

pel significativo no aumento da mais-valia nos países 

industrializados” (ibid., p. 116). Como o preço dos 

produtos industriais se mantém relativamente está-

vel, a depreciação dos bens primários acaba sendo 

refletida na deterioração dos termos de troca.

Nesses termos, a deterioração dos termos de 

troca acaba sendo a expressão da realização de um 

intercâmbio desigual de mercadorias entre nações 

industrializadas e não-industrializadas, dentro de 

uma divisão internacional do trabalho imposta pe-

los países centrais. Tal intercâmbio, ao contrário de 

exprimir uma troca de equivalentes, conforma uma 

série de mecanismos de transferência de valor de 

países pobres para países ricos.

Seriam dois os principais mecanismos atra-

vés dos quais se realizaria a transferência de valor. 

O primeiro operaria ao nível da esfera de produção 

interna. Como as mercadorias tendem a ser vendi-

das pelos preços de mercado (valor definido pelas 

condições modais de produção), os países centrais 

acabam realizando suas mercadorias por um valor 

superior ao custo de produção, na medida em que 

possuem padrões de produção superiores aos dos 

países periféricos. A conseqüência disso é a transfe-

rência de valor da periferia para o centro, por conta 

do processo de concorrência entre capitais internos e 

externos dentro de uma mesma esfera de produção. 

O segundo operaria no âmbito da concorrência entre 

distintas esferas que se inter-relacionam. A existên-

cia de monopólio na produção de bens de alto valor 

agregado, por parte dos países centrais, permitiria 

que estes vendessem seus produtos a preços supe-

riores àqueles que prevaleceriam para iguais taxas de 

lucro, o que determinaria que as nações periféricas 

fossem obrigadas a ceder para os países centrais, 

gratuitamente, parte do valor que produzem.
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A partir da transferência de valor da periferia 
para o centro, observa-se que o capitalista da nação 
desfavorecida, mais que tentar corrigir os desequilí-
brios entre os preços e os valores de suas mercado-
rias, buscará compensar a perda da renda gerada pelo 
comércio internacional. Isso porque a transferência 
de valor é uma transferência de mais-valia, que se 
apresenta como incremento da taxa de mais-valia e 
da taxa de lucro nos países industriais, em detrimento 
da taxa de mais-valia das nações periféricas. Dessa 
forma, e na medida em que a perda de mais-valia 
ocasionada pelo intercâmbio desigual não pode ser 
resolvida no âmbito das relações de mercado, a re-
ação da economia dependente é tentar compensá-la 
no plano da produção interna através da ampliação 
da produção de excedente. Nessa perspectiva, o au-
mento da intensidade do trabalho – e não o incre-
mento de sua capacidade produtiva – se configuraria 
como um aumento da mais-valia.

Além do aumento da intensidade do trabalho, 
Marini aponta ainda dois outros mecanismos para se 
elevar a mais-valia nos países periféricos. O primeiro 
seria o prolongamento da jornada de trabalho como 
forma de aumentar o tempo de trabalho excedente, 
aquele no qual a força de trabalho segue produzindo 
após ter criado todo o valor necessário à sua subsis-
tência. O segundo seria a redução do consumo dos 
trabalhadores além de seu limite normal – ou expro-
priação de parte do trabalho necessário ao operário 
para repor sua força de trabalho – o que transfor-
maria o fundo necessário do trabalhador em fundo 
de acumulação de capital.

Esses mecanismos, ao retirarem do trabalha-
dor as condições necessárias para a reposição do des-
gaste de sua força de trabalho – nos dois primeiros 
casos porque é obrigado a realizar um dispêndio de 
sua força de trabalho em uma proporção maior que 
o normal, e no terceiro, por se alienar dele o consu-
mo estritamente necessário para conservar sua for-
ça de trabalho – configuram um modo de produção 
fundado em superexploração da classe trabalhado-
ra. Isto quer dizer que, por estarem fundamentados 
no uso intensivo e extensivo da força de trabalho, 
a utilização desses mecanismos acaba fazendo com 
que o trabalho seja remunerado abaixo de seu valor, 
e por isso correspondem a uma superexploração da 
força de trabalho.

A partir desse argumento, Marini busca mos-
tra que não há outra forma de compensar a trans-
ferência de valor para o centro porque na periferia 
não se desenvolve uma base técnica, equivalente à 
do centro, que possibilite elevar a mais-valia a partir 
do aumento da produtividade do trabalho. Como os 
setores de composição orgânica mais elevada estão 
presentes nos países centrais, enquanto que os seto-
res de composição orgânica mais baixa estão localiza-
dos na periferia, a esta última não cabe alternativa a 

não ser ampliar a exploração do trabalho mediante a 
geração de mais-valia absoluta, a qual é transferida 
aos primeiros, alternativa essa intensificada pela exis-
tência do exército industrial de reserva que aumenta 
a pressão sobre a classe trabalhadora. Essa dinâmica 
de acumulação de capital, ademais de permitir que 
o capitalismo dependente cresça e contorne, relati-
vamente, sua restrição externa, intensifica em graus 
cada vez maiores a distribuição regressiva da renda 
e da riqueza, que nada mais são que conseqüências 
inevitáveis da dependência.

CONSIDERAçõES FINAIS5. 

Como apontado na introdução do artigo, a 
Teoria da Dependência surgiu, nas suas diversas 
correntes, a partir da crise verificada nas teorias de-
senvolvimentistas e como resposta às análises que 
viam no processo de desenvolvimento da economia 
latino-americana a possibilidade de se construir na 
região um capitalismo autônomo a partir de um con-
tinuum evolutivo.

A corrente weberiana, composta por Fernan-
do Henrique Cardoso e Enzo Faletto, formulou uma 
análise que estabelece os condicionantes do processo 
de desenvolvimento no tipo de integração estabele-
cida entre os diversos grupos sociais, tanto interna 
como externamente, de forma que o desenvolvi-
mento poderia ser interpretado como um processo 
social. Dentro disso, a superação da dependência, 
enquanto um componente estrutural do capitalismo, 
pressuporia uma articulação entre as forças sociais 
dominantes internas e as dos centros hegemônicos, 
e por isso, mais que industrial, o desenvolvimento 
periférico tenderia a ter um caráter industrializante-
associado. Esse movimento de associação ao capital 
internacional traria, inevitavelmente, um aumento 
nos graus de concentração de renda e a abertura 
ao capital externo, o que só tenderia a ampliar os 
graus de dependência e subordinação ao capital in-
ternacional.

Já a corrente marxista, que tem em Ruy Mauro 
Marini seu principal expoente, buscou explicar esse 
mesmo processo fundamentado na Lei Geral da Acu-
mulação Capitalista de Marx. Segundo esse corrente, 
que vê a dependência como uma relação de subordi-
nação entre nações centrais e periféricas, a superex-
ploração da força de trabalho seria a única forma que 
os países periféricos teriam de gerar os excedentes a 
serem transferidos para os países centrais – dentro da 
lógica imposta pelos mecanismos da economia e da 
divisão internacional do trabalho – uma vez que não 
possuiriam o aparato necessário ao desenvolvimen-
to de tecnologias, que os permitiriam produzir bens 
com alto valor agregado, e com isso competir com 
os países centrais. Tudo isso em decorrência do mo-
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mento e da forma como os países latino-americanos 

se inseriram na estrutura do comércio internacional, 

momento esse no qual já estavam constituídos os 

centros hegemônicos do capital. 

Assim, por analisar com mais profundidade as 

variáveis que efetivamente determinam o ambiente 

no qual as economias periféricas estão inseridas, e 

diante das limitações apresentadas pela corrente we-

beriana, temos que a corrente marxista se apresenta 

mais apta a analisar o desenvolvimento do capitalis-

mo na periferia, bem como as possíveis alternativas 

que se apresentam para a superação dessa condição 

historicamente imposta.
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
SUBDESENvOLvIMENTO:� as visões de 
Schumpeter, furtado e os Sistemas 
Nacionais de Inovacão

Guilherme Tinôco de Lima Horta*

Resumo:� Ao longo das últimas décadas, o desenvolvimento só se tornou possível a partir da disponibilidade de 
tecnologia de ponta e de fartos recursos materiais/financeiros. Desta forma, considerando a importância dos ele-
mentos ciência e tecnologia para o desenvolvimento econômico, este trabalho busca intensificar o diálogo entre as 
visões neoschumpeteriana e estruturalista (através de Celso Furtado). Conclui-se que os conceitos furtadianos de 
“inadequação tecnológica” e “polarização modernização-marginalização” devem ser incorporados ao estudo e for-
mulação dos SNIs na Periferia. Assim, um SNI de catching-up e um sistema de bem-estar social são indispensáveis 
para a superação do subdesenvolvimento, eliminando a perversa polarização modernização-marginalização.
Palavras-chave:� desenvolvimento; tecnologia; sistemas de inovação; Celso Furtado.
Abstract:� During the last two decades, development was only possible by the availability of state-of-the-art 
technology and vast supply of material and financial resources. In such way, taking into account the importance 
of science and technology for economic development, this work seeks to intensify the dialogue between the neo-
schumpeterian and structuralist (through Celso Furtado) visions. The conclusion is that the furtadian concepts of 
“technological inadequacy” and the “modernisation-marginalisation polarisation” must be incorporated into the 
study of the NISs in the periphery. Therefore, a catching-up NIS and a social welfare system are essential in order 
to overcome underdevelopment by eliminating the perverse modernisation-marginalisation polarisation.
Key words:� development; technology; innovation systems; Celso Furtado.
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INTRODUçãO1. 

Pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, 

segundo Szmrecsányi (2000), estamos vivendo a era 

da Big Science, quando o desenvolvimento só se tor-

nou possível a partir da disponibilidade da chamada 

tecnologia de ponta e de fartos recursos materiais e 

financeiros. O acesso dos países periféricos à ciência e 

à tecnologia moderna ficou muito mais difícil, fazendo 

com que as raízes de seu atraso científico e tecnológi-

co sejam exatamente as mesmas que explicam o seu 

subdesenvolvimento sócio-econômico. E, assim, dei-

xou de ser possível aos países periféricos atingirem o 

desenvolvimento pelas mesmas vias percorridas pelos 

atuais países desenvolvidos, basicamente por falta de 

recursos materiais e humanos para tanto. 

Considerando a importância dos elementos ci-

ência e tecnologia para o desenvolvimento econômico 

dos países, este trabalho tem o objetivo de intensificar 

um diálogo entre as visões neoschumpeteriana (Sis-

temas Nacionais de Inovação) e estruturalista (atra-

vés de Celso Furtado), principalmente no sentido da 

formulação de políticas de desenvolvimento para os 

países subdesenvolvidos. Antes disso, pretende-se 

fazer uma revisão do papel que a tecnologia tem para 

Joseph Schumpeter e Celso Furtado.

O trabalho está dividido da seguinte forma: na 

próxima seção, apresenta-se o papel da tecnologia na 

visão de Schumpeter e as críticas de Furtado à aborda-

gem schumpeteriana. Em seguida, expõe-se a visão de 

Celso Furtado a respeito das relações entre tecnologia e 

subdesenvolvimento. Na quarta seção, apresenta-se o 

conceito de Sistema Nacional de Inovação e procura-se 

relacioná-lo com as visões de Schumpeter e Furtado, 

estabelecendo um diálogo entre as diferentes aborda-

gens. Ao final, seguem as considerações finais.

O PAPEL DA TECNOLOGIA EM 2. 
SCHUMPETER

O papel principal do processo de desenvol-

vimento econômico para Schumpeter está na intro-
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dução de inovações no processo produtivo. Essas 

inovações podem ser interpretadas como uma nova 

forma de combinar matérias-primas e forças produ-

tivas, sendo que Schumpeter (1911) enumera cinco 

casos onde elas poderiam ocorrer: (i) introdução de 

um novo bem, (ii) introdução de um novo método 

de produção, (iii) abertura de um novo mercado, (iv) 

conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-

primas ou de bens semimanufaturados e (v) esta-

belecimento de uma nova organização de qualquer 

indústria.

A figura chave do desenvolvimento é o empre-

sário, que vai estar sempre em busca de inovações 

que possam criar vantagens competitivas e gerar 

lucros para sua empresa, quebrando a estabilidade 

do fluxo circular 1.

Desta maneira, para se chegar ao processo de 

desenvolvimento, tão importante quanto a inovação 

introduzida é a sua difusão pela economia. Ao rea-

lizarem a “imitação”, as empresas imitadoras estão 

diminuindo o lucro das empresas inovadoras, o que 

acaba impulsionando as firmas novamente em uma 

busca de inovações que lhes garantam, temporaria-

mente, um lucro extra-normal. Oliveira (2002) afirma 

“que esse mecanismo concorrencial entre as empre-

sas inovadoras e imitadoras constitui-se em um dos 

motores do desenvolvimento capitalista”. 

O processo caracterizado pelo aparecimento 

de firmas capazes de inovar em substituição às em-

presas que assim tornar-se-ão obsoletas é, portanto, 

conhecido como “destruição criadora”. Nesse ponto, 

é necessário ressaltar que na Teoria do Desenvolvi-

mento Econômico, Schumpeter (1911) valoriza mais 

o processo de inovação/difusão dentro das novas fir-

mas. Já em Capitalismo, Socialismo e Democracia, 

30 anos mais tarde, Schumpeter (1942) acrescenta 

a importância que as grandes empresas possuem no 

processo de inovação e difusão tecnológica. Elevados 

gastos em laboratórios de P&D, investimentos em 

profissionais qualificados, dentre outros, exigiriam 

um padrão de acumulação que somente as grandes 

companhias teriam acesso. (OLIVEIRA, 2002)

Obviamente, Schumpeter (1911) atribui um 

papel fundamental também ao crédito. Afirma que 

todos os agentes devem recorrer ao crédito para 

realizar a inovação, desde um grande cartel até um 

aspirante a empresário, e que “a estrutura da indús-

tria moderna não poderia ter sido erigida sem ele.” 

(SCHUMPETER, 1982, p. 51)

Assim, surge uma nova questão: “de onde 

vêm as somas necessárias à aquisição dos meios de 

1   Schumpeter (1911) descreve inicialmente como funciona o fluxo 
circular, uma situação dentro da economia capitalista desprovida de 
crescimento, lucros e acumulação. Seria um fluxo de produção estático 
e imutável, que nunca se altera e nem expande a sua criação de rique-
za. Nesse caso, os agentes agem, ano a ano, conforme seus hábitos e 
costumes, impondo uma grande estabilidade ao sistema.

produção necessários para as combinações novas, 

se o indivíduo em questão por acaso não as tiver?” 

(SCHUMPETER, 1982, p. 52) A resposta convencio-

nal, afirma Schumpeter, seria simples e abrangeria 

o crescimento anual da poupança social mais parte 

daqueles recursos que anualmente poderiam tornar-

se livres. No entanto, ainda que tais fontes não se-

jam absurdas, existiria um outro método que não 

pressuporia a existência de resultados acumulados 

do desenvolvimento anterior: a criação de poder de 

compra pelo banco. Desta maneira, o banqueiro “se 

coloca entre os que desejam formar combinações 

novas e os possuidores de meios produtivos. Ele é 

essencialmente um fenômeno do desenvolvimento, 

embora apenas quando nenhuma autoridade central 

dirige o processo social. Ele torna possível a reali-

zação de novas combinações, autoriza as pessoas, 

por assim dizer, em nome da sociedade, a formá-las. 

É o éforo da economia de trocas.” (SCHUMPETER, 

1982, p. 53)

a Teoria de Schumpeter para Furtado2.1. 

Na seção anterior, procurou-se apresentar 

uma visão geral do papel da tecnologia no processo 

de desenvolvimento econômico, segundo a aborda-

gem de Joseph Schumpeter. Desta maneira, a presen-

te seção pretende destacar, também de uma forma 

breve, as considerações e críticas de Celso Furtado 

em relação à teoria schumpeteriana.

Furtado (1983) acredita que o grande mérito 

da teoria de desenvolvimento econômico de Schum-

peter foi a mudança de enfoque em relação aos eco-

nomistas neoclássicos. Schumpeter, observando a 

economia do lado da produção, colocou o empresário 

como agente transformador do sistema econômico e 

percebeu a importância do progresso técnico como 

fator dinâmico na economia capitalista. Para Furtado 

(1983), a teoria schumpeteriana valeu, assim, mais 

por sua mudança de enfoque do que pelo poder expli-

cativo do processo de desenvolvimento econômico.

Furtado (1983) critica a teoria de Schumpe-

ter porque acredita que ele não foi capaz de situar 

o empresário em seu contexto histórico. A noção de 

que o empresário sem capital poderia causar grandes 

mudanças estaria muito distante da realidade. Além 

disso, Furtado (1983) indica que a inovação não é 

necessariamente fruto do “espírito de empresa” como 

pensa Schumpeter; é muitas vezes o resultado do es-

forço das empresas em encontrar aplicações para os 

recursos que se lhes acumulam automaticamente.

Outra crítica baseia-se na existência de ren-

dimentos crescentes de escala. Nesse caso, a dimi-

nuição dos custos e aumento de produtividade não 

exigiriam nenhum espírito inovador, seriam uma de-
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corrência natural da acumulação de capital. E isto 
estaria, aparentemente, fora do que Schumpeter en-
tende por “desenvolvimento”. (FURTADO, 1983)

As conclusões de Furtado (1983) são que as 
inovações schumpeterianas são um dos elementos 
motores no processo de desenvolvimento, mas que, 
no entanto, o papel principal está na acumulação de 
capital. Isso porque as inovações tecnológicas pressu-
põem investimentos em profissionais especializados 
e laboratórios de P&D equipados com instrumentos 
de alto custo. Afirma, portanto, que “uma teoria do 
desenvolvimento deve ter por base uma explicação 
do processo de acumulação de capital. A teoria das 
inovações é de enorme importância, mas conduz a 
equívoco pretender formulá-la independente da teoria 
da acumulação de capital”. (FURTADO, 1983, p. 47)

CELSO FURTADO E A RELACãO 3. 
TECNOLOGIA x DEPENDêNCIA

A abordagem de Celso Furtado segue a linha 
cepalina, que busca entender o processo do subde-
senvolvimento como um processo autônomo. Em 
seu livro Criatividade e Dependência na civilização 
industrial (1978) ele analisa o papel da tecnologia 
em vários países, dividindo-os entre dominantes e 
dependentes. Afirma que

“sem a subordinação da ciência e da tecnologia 
ao processo de acumulação, este jamais teria 
alcançado a intensidade que o caracteriza.” 
(FURTADO, 1978, p. 86)

Assim, Furtado (1978) enumera cinco recursos 
de poder em que se assentam as relações de força 
que comandam a economia internacional: (i) controle 
da tecnologia, (ii) controle das finanças, (iii) controle 
dos mercados, (iv) controle do acesso às fontes de 
recursos não renováveis e (v) o controle do acesso 
à mão de obra barata. A combinação destes recur-
sos é que dão origem às forças dos Estados e grupos 
econômicos na luta pela apropriação do excedente 
gerado pela economia internacional.

Para Furtado (1978), o controle da tecnologia, 
o primeiro dos recursos acima citados,

“constitui atualmente a trava mestra da estru-
tura de poder internacional. (...) A luta pela 
independência vem a ser um esforço para 
anular os efeitos de monopólio desse recur-
so detido pelos países centrais.” (FURTADO, 
1978, p. 116).

Isso ocorre porque, para ele, o poder da tecno-
logia substitui todas as demais formas de poder.

Furtado (1978) destaca ainda que todos esses 
recursos já vêm sendo utilizados em diferentes graus 
pela Periferia há algum tempo na luta contra a de-
pendência. Mas que, recentemente, passaram a ser 
usados de maneira articulada na luta pela modificação 

da ordem internacional, em favor dos países depen-
dentes. E reforça, novamente, que a dependência é, 
acima de tudo, tecnológica. Assim, a luta pela inde-
pendência tem início com a reivindicação do controle 
dos recursos não renováveis, seguida pela ocupação 
de posições que permitem um controle parcial do 
mercado interno. Nesse estágio é que se forma uma 
massa de recursos financeiros que permitem conso-
lidar as posições ganhas e ampliar o raio de ação. A 
última etapa, da luta na frente tecnológica, só tem 
início quando for assegurado o controle de segmen-
tos chaves do mercado interno e reunida uma mas-
sa crítica de recursos financeiros (FURTADO, 1978).

Furtado observa que, na luta contra a de-
pendência, a coalizão e aliança dos países subde-
senvolvidos desempenham um papel fundamental e 
que essa vontade coletiva da Periferia não pode ser 
ameaçada por carreiras armamentistas causadas por 
rivalidades regionais. A luta “é senão um aspecto de 
desenvolvimento, e este não existe sem a liberação 
da capacidade criadora de um povo”, o que justifica 
a tentativa de evitar a absorção de valores culturais 
gerados no exterior através das transnacionais. (FUR-
TADO, 1978, p.125)

SISTEMAS NACIONAIS DE INOvACãO 4. 
(SNIS) E AS ESCOLAS EvOLUCIONÁRIAS 
E ESTRUTURALISTAS

Sni e a estratégia de catching-up4.1. 

O conceito de Sistema Nacionais de Inovação 
(SNI) foi desenvolvido por autores como Nelson, Fre-
eman e Lundvall a partir da década de 70. Bernardes 
et al. (2006) caracterizam três rodadas na elabora-
ção do conceito do SNI, sendo que a primeira etapa 
consistiu na investigação dos determinantes do pro-
gresso tecnológico, do papel das firmas no processo 
inovativo, do papel da ciência e sua relação com a 
tecnologia, além de aspectos microeconômicos das 
empresas, atores envolvidos com a inovação e mui-
tas outras questões. O resultado dessa etapa foi a 
geração de uma grande quantidade de trabalhos 
empíricos e teóricos. Foi na segunda rodada, duran-
tes os anos 80 e 90, que surge o conceito do SNI, 
bem como vários novos trabalhos que estudaram os 
SNIs de diversos países. Por fim, na terceira etapa, 
os autores incluíram novos elementos na agenda de 
pesquisa, tais como as conexões entre SNI, cresci-
mento e desenvolvimento econômico e convergência 
e divergência no cenário mundial.

O SNI de um país diz respeito ao “conjunto de 
características e relações sociais e econômicas que 
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um país possui para empreender atividades de ino-

vação e/ou imitação tecnológica” (OLIVEIRA, 2002). 

Dessas características, se destacam a presença de um 

sistema educacional de qualidade, em todos os níveis 

e ao qual a população tenha amplo acesso, além da 

existência de um sistema de financiamento para que 

as empresas realizem atividades de inovação e difu-

são tecnológica. Aspectos institucionais que articulem 

a ciência com a empresa (lócus da inovação tecnoló-

gica), ou, de outra maneira, pesquisa básica com a 

pesquisa aplicada e desenvolvimento dos produtos/

serviços/processos também são fundamentais para 

o sucesso do SNI, bem como a capacidade de trans-

bordamento da inovação para toda a cadeia produtiva 

e entre os setores público e privado.

Albuquerque (1999) propõe uma divisão dos 

SNIs dos países em três grandes grupos, a saber: (i) 

SNIs maduros, (ii) SNIs de catching-up e (iii) SNIs 

não maduros. O terceiro grupo, dos não maduros, é, 

por sua vez, dividido em mais três subgrupos: OISTS, 

ECEC e “Asian Cubs”. Dentro desta caracterização, o 

autor coloca Brasil no grupo dos SNI não-maduros 

OISTS (que engloba também Índia, México, Argenti-

na, África do Sul, Portugal, dentre outros). 

Os SNIs de catching-up incluem a Coréia do 

Sul, Taiwan e Singapura e apresentam, como prin-

cipais características, uma forte correlação entre o 

aumento das patentes registradas nos EUA e taxas 

de crescimento anuais e um sistema de educação 

semelhante aos países de SNI maduros. O indicador 

“USPTO patentes/papers” também é similar aos pa-

íses de SNI maduros. Assim, “there is a closing gap 

in R&D and science & engineering indicators”. (AL-

BUQUERQUE, 1999, p. 39)

A estratégia de catching-up deveria ser, assim, 

“the goal for backward countries” (ALBUQUERQUE, 

1999, p. 48), na qual os países seguidores devem 

se basear para realizar o seu desenvolvimento tec-

nológico. Esta estratégia assume que o crescimento 

dos países líderes está limitado pela fronteira do co-

nhecimento, enquanto os países seguidores podem 

optar pelo caminho da imitação para incorporar as 

tecnologias mais atualizadas. Desta maneira,

“os países seguidores, que possuem níveis 
iniciais de produtividade do trabalho meno-
res do que os países líderes, podem absor-
ver tecnologias com menor custo relativo nos 
períodos iniciais de mudança no paradigma 
tecnológico”

e, portanto, apresentar taxas de crescimento supe-

riores às dos países líderes. (PEREZ E SOETE, 1988 

apud OLIVEIRA, 2002)

Sni na periferia4.2. 

Dentro da divisão proposta por Albuquerque 
(1999), vimos que surgem três subgrupos a partir 
dos países de SNI não-maduros. O Brasil pertence 
ao subgrupo OISTS que, em contraste com os SNI 
baseados no catching-up, tem, como principais ca-
racterísticas, a presença de problemas educacionais, 
baixo nível de conexões entre P&D e aplicações na 
engenharia, baixo nível de P&D dentro do setor priva-
do, apenas modesta atividade inovativa e nível baixo 
de atividade realizada pela estrutura científica.

Assim, Albuquerque (1999) destaca o papel 
da ciência nos países periféricos, que seria diferente 
em relação aos países desenvolvidos. Para o autor, 
uma das diferenças, que coloca uma grande dificul-
dade, é a restrição financeira. Ademais, na periferia, 
a importância da ciência é enfatizada no sentido de 
conectar o SNI aos avanços tecnológicos e científicos 
que ocorrem nos países centrais. Em outras palavras, 
é o conhecimento científico que pode abrir portas, 
provocando o aproveitamento de “janelas de oportu-
nidade”. Os investimentos, portanto, devem ser feitos 
na infra-estrutura científica para apoiar a incorpora-
ção de tecnologias de fora, sendo que a educação da 
população (capacitação social) tem um grande papel 
dentro dessa estratégia.

Para os países periféricos, desta forma, o de-
senvolvimento das técnicas de pesquisa que é feita 
nos países centrais pode ser substituído por treina-
mento universitário no exterior; o desenvolvimen-
to de instrumentos pode dar lugar à importação de 
bens de capital e o treinamento dos pesquisadores 
em determinadas áreas deve ser incentivado por pro-
gramas de intercâmbio com o exterior. Em suma, a 
proposta da escola neoschumpeteriana é que a Peri-
feria adote a estratégia de catching-up para realizar 
o seu desenvolvimento.

Sni, periferia e a abordagem de Celso Furtado4.3. 

Enquanto nas seções anteriores pretendeu-se 
expor os conceitos relativos aos SNIs, enfatizando as 
atuais características dos SNIs na Periferia e a im-
portância dos modelos de catching-up, aqui se busca 
estabelecer um diálogo entre a escola neoschumpe-
teriana e a visão de Celso Furtado sobre desenvolvi-
mento e tecnologia.

Ao longo de sua obra, Furtado estabelece que 
para superar o subdesenvolvimento, uma pré-condi-
ção necessária é uma relativa autonomia tecnológi-
ca. Além disso, se fazem necessárias uma homoge-
neização social, investimento em capital humano e 
a quebra de desenhos institucionais profundamente 
arraigados em sistemas econômicos subdesenvol-
vidos, que servem exclusivamente a uma pequena 
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parcela da sociedade e impedem o desenvolvimento 

de novas fórmulas. Albuquerque (2005) apresen-

ta dois conceitos furtadianos de grande relevância 

para compreender as raízes do subdesenvolvimento 

da periferia, a saber, a “inadequação tecnológica” e 

a “polarização modernização-marginalização”. Esses 

conceitos apontam as dificuldades para superar a 

complexa relação entre concentração de renda, pro-

gresso tecnológico localizado e bloqueado e ausência 

de catching-up.

A polarização modernização-marginalização se 

refere à coexistência, em muitos países periféricos, 

de características modernas em algumas áreas e ca-

racterísticas de atraso (marginalização) em outras. A 

essa polaridade está ligada a idéia da “inadequação 

tecnológica”, que ocorre quando a tecnologia não 

consegue desencadear um processo de catching-up 

e nem quebrar essa relação modernização-margina-

lização. Assim, sem resolver o problema dessa ina-

dequação, Albuquerque (2005) acredita que as ilhas 

de eficiência dentro de uma estrutura polarizada não 

conseguem estimular um processo de catching-up 

em todo país. 

Desta maneira, é a busca pela adequação da 

tecnologia e a superação da modernização-margina-

lização que une as duas visões estudadas, a dos es-

truturalistas e a dos evolucionários. Colocando esses 

conceitos furtadianos no foco de políticas públicas, 

abre-se espaço para o desenvolvimento dos SNIs de 

catching-up, principalmente ao remover as barreiras 

causadas pela marginalização, como falta de mercado 

interno, falta de oportunidades para a indústria, falta 

de novas demandas e falta de capital humano.

Albuquerque (2005) destaca que em quase 

todos os casos de sucesso na indústria brasileira há 

a presença de um pequeno SNI operando, com forte 

integração entre setores de pesquisa (universidades 

e outros órgãos) e setores produtivos. Como exem-

plo, cita a indústria siderúrgica, com a influência da 

pioneira Escola de Minas e de suas seguidoras; a 

indústria petroquímica, com as conexões do centro 

de pesquisa da Petrobrás e de universidades como a 

UFRJ; a Embraer e suas relações com o ITA, e ainda 

a agroindústria com o EMBRAPA.

Para Albuquerque (2005) a mais importante 

contribuição de Furtado é que, para superar o desen-

volvimento, a tecnologia é uma condição chave, mas 

não suficiente, porque o subdesenvolvimento não é

“a mere consequence of lack of institutions, 
therefore its overcoming is not only a problem 

of institutional-building. The development pro-
cess is not only a quantitative one (more re-
sources, more institutions, etc)” (ALBUQUER-
QUE, 2005, p.17). 

Assim, o objetivo da política passa a ser a for-
mulação de um amplo SNI de catching-up, engloban-
do toda a economia e quebrando as raízes históricas 
de desigualdade.

CONSIDERAçõES FINAIS5. 

A tecnologia tem um papel de destaque para 
o desenvolvimento econômico, fato que pode ser 
observado em diversas escolas do pensamento eco-
nômico, como, por exemplo, nas obras de Furtado, 
Schumpeter e até nos modelos de crescimentos ne-
oclássicos, como o de Solow. Albuquerque (2005) 
destaca que, nas últimas décadas, o subdesenvolvi-
mento, os níveis de internacionalização das econo-
mias e os avanços tecnológicos se tornaram muito 
mais complexos. Essas mudanças fizeram com que 
o papel da ciência e tecnologia para a superação do 
subdesenvolvimento se tornasse ainda mais impor-
tante nos dias de hoje.

Assim, esse trabalho procurou, primeiramente, 
rever o papel da tecnologia em Schumpeter e Furta-
do. Em seguida, apresentou-se a abordagem neos-
chumpeteriana relacionada ao conceito de Sistema 
Nacional de Inovação. Nos ultimos anos, essa tradição 
passou a estudar mais a fundo a situação do SNI nos 
países periféricos, sugerindo a estratégia de catching-
up para que atinjam o desenvolvimento econômico. 
Nesta investigação, entretanto, acreditamos que as 
contribuições de Furtado teriam muito a acrescen-
tar na compreensão das raízes e particularidades do 
atraso, fornecendo insumos para um aperfeiçoamento 
dos SNIs na Periferia. 

Ao fim do trabalho, chega-se a conclusão de 
que os conceitos furtadianos de “inadequação tecno-
lógica” e “polarização modernização-marginalização” 
devem ser incorporados no estudo e formulação dos 
SNIs na Periferia. Assim, devem ser desenvolvidos 
simultaneamente um SNI de catching-up, um sistema 
de bem-estar social e um forte mercado interno para 
superar o subdesenvolvimento, eliminando a perversa 
polarização modernização-marginalização.

Artigo recebido em:� 07/2007
Artigo aceito para publicação em:� 09/2007
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A PROJEÇÃO DA IDENTIDADE 
ORGANIZACIONAL:� um estudo da 
identidade de uma ferrovia privatizada

Mariana Mayumi P. de Souza*

Resumo:� Este trabalho pretendeu analisar a identidade organizacional projetada de uma ferrovia recentemente 
privatizada. O processo de construção e transformação dessa identidade organizacional foi aqui estudado através 
de dois diferentes discursos: da alta administração e do sindicato. Os dados coletados foram basicamente jornais, 
boletins e entrevistas. O tratamento deles se deu de forma qualitativa, através de dois elementos da Análise do 
Discurso: as estratégias persuasivas e as imagens discursivas. Ao final, conclui-se que o processo de projeção 
da identidade se dá de forma bastante diversificada, contraditória e dependente da interação com os variados 
interlocutores discursivos.
Palavras-chave:� identidade; discurso; ferrovia.
Abstract:� This work sought to analyse the projected organisational identity of a recently privatised railroad. The 
process of building and transforming this organisational identity was studied here by means of two different dis-
courses: the high administration and the syndicate. The data was collected basically from newspapers, bulletins 
and interviews. The treatment was qualitative, using two different elements of Discourse Analysis: the persuasive 
strategies and the discourse images. The conclusion was that the identity projection process is carried out in a 
manner that is very diversified, contradictory and dependent on the interaction with the various discourse inter-
locutors.
Key words:� identity; discourse; railroad.

INTRODUçãO1. 

Desde as últimas décadas, o processo de 

globalização tem modificado de forma significativa a 

sociedade brasileira, através da desregulamentação, 

da privatização e do aumento da competição em to-

dos os setores. Aliado a isso, assiste-se também a 

um crescimento das expectativas públicas em relação 

à responsabilidade social corporativa. Neste cenário, 

o interesse em conhecer melhor a identidade orga-

nizacional tem aumentado. De acordo com Almeida 

(2005), estudos acadêmicos sobre o tema apresen-

taram grande avanço a partir da década de 1990. 

No campo prático, esforços no sentido de mostrar 

à sociedade qualidades organizacionais intrínsecas 

e extrínsecas podem conferir um diferencial com-

petitivo. 

O presente trabalho teve por objetivo es-

tudar a identidade organizacional projetada de uma 

malha ferroviária privada, que passará a ser deno-

minada Ferrovia X. A empresa surgiu após a privati-

zação da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), que 

ocorreu nos anos de 1996 e 1997. A ferrovia passa a 

pertencer, portanto, ao capital privado e tem o dever 

de prestar contas não só à sociedade brasileira, mas 

também aos seus acionistas. Nesse sentido, torna-

se necessário o gerenciamento de sua identidade 

projetada, visando conferir credibilidade e transpa-

rência à empresa, para que esta tenha capacidade 

de sobreviver no cenário competitivo global. Nesse 

sentido, o presente trabalho se propõe a estudar as 

mudanças na identidade da Ferrovia X, de 1999 a 

2005, através do discurso de dois grupos organiza-

cionais: a gerência e o sindicato.

O ESTUDO DA IDENTIDADE NAS 2. 
ORGANIzAçõES

Tendo em vista as variações de significado do 

termo, Wood Júnior e Caldas (1995) diferenciam as 

abordagens que um estudo sobre a identidade organi-

zacional pode seguir. A primeira dimensão de distinção 

seria a respeito do objeto focal. É possível distinguir 

estudos que se concentram na identidade individual 

e outros que abrangem diferentes focos, que variam 

do objeto mais específico ao mais genérico (grupos, 
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organizações, etc). Tendo como objeto focal genérico 

a identidade da organização, Albert e Whetten (1985) 

afirmam que as organizações, assim como os indivídu-

os, também possuiriam uma identidade. Ela compre-

enderia as crenças partilhadas pelos indivíduos sobre 

o que é central, distintivo e duradouro na organização. 

Esses três critérios seriam suficientes para definir iden-

tidade organizacional como conceito científico.

A segunda dimensão de distinção dos estu-

dos sobre identidade organizacional identificada por 

Wood Júnior e Caldas (1995), seria quanto às dife-

rentes perspectivas do conceito de identidade: se o 

mesmo se refere a um atributo definido interna ou 

externamente à entidade analisada. A primeira pers-

pectiva foca questões internas de identificação, para 

apreender entendimentos compartilhados acerca dos 

valores e características distintivas da organização. 

Já a segunda se refere ao estudo da imagem e repu-

tação, voltando-se para o somatório de sensações e 

percepções dos stakeholders sobre a organização em 

questão (ALMEIDA, 2005) 

Considerando-se possíveis contradições entre 

a identidade organizacional concebida por diferentes 

perspectivas e objetos focais, Carrieri (2003) afirma 

que se pode falar tanto de traços de identidade ho-

mogêneos e únicos, como também de traços de iden-

tidades grupais e fragmentados nas organizações. 

Estudando ambos, seria possível uma melhor compre-

ensão da identidade e da cultura das organizações. De 

acordo com Pratt e Foreman (2000), uma organização 

possui identidade múltipla quando existem diferentes 

concepções do que seria central, distintivo e duradouro 

na mesma. As identidades múltiplas estão associadas 

a grupos específicos intraorganizacionais, que podem 

estar ou não em oposição.

Neste sentido, tomou-se aqui como objeto fo-

cal a organização e duas perspectivas diferentes foram 

consideradas, alta administração e sindicato. Adotou-

se o conceito de identidade organizacional como o 

resultado dos esquemas cognitivos ou da percepção 

a respeito dos atributos diferenciadores e essenciais 

da organização, incluindo seu posicionamento no con-

texto (status) e comparações relevantes com outros 

grupos e organizações (NOGUEIRA e MACHADO-DA-

SILVA, 2003).

a identidade organizacional projetada2.1. 

Para Almeida (2005, p. 46), o conceito de 

identidade organizacional projetada:

(...) inclui a identidade corporativa, considera-
da como a tradução visual do que é a organi-
zação, mas também incorpora todo o discurso 
da alta gerência, sobre o que é a organização, 
que pode ser expresso através de folhetos 
institucionais, cdrom, homepage, jornais e/ou 

revistas internos, palestras, intranet, matérias 
veiculadas na imprensa, anúncios, campanhas 
promocionais e institucionais dentre os vários 
meios e ações de comunicação adotados pela 
organização como forma de se posicionar in-
terna e externamente.

A partir desta definição, é possível notar a 

grande influência da formação ideológica da alta ge-

rência na construção da identidade projetada, através 

do uso de diferentes mecanismos de comunicação. 

Contudo, observa-se nas últimas décadas uma cres-

cente facilidade no intercâmbio de informações e de 

símbolos entre os públicos externos e internos das 

organizações. Diante disso, constata-se uma relativa 

perda de controle, por parte da alta administração, 

sobre as informações que circulam a respeito da or-

ganização e de suas representações.

Neste sentido, o presente trabalho tem em 

vista que a identidade projetada da organização é 

construída através do que é dito oficialmente pela 

empresa, mas também através do que é dito no co-

tidiano, pela voz sindical e pela mídia. Dessa forma, 

enquanto o discurso da empresa tentaria na maior 

parte do tempo projetar uma identidade considera-

da adequada, os outros discursos apontariam para 

a identidade organizacional construída através das 

práticas cotidianas.

MéTODO3. 

Esta pesquisa teve fins exploratórios. Foi 

realizado, a princípio, um levantamento bibliográfi-

co sobre a RFFSA e a Ferrovia X. Em seguida foram 

coletados dados basicamente em boletins e jornais 

internos, publicados pela empresa e pelo sindicato. 

Esses dados foram analisados de forma longitudinal, 

de 1999 a 2005, visando entender as mudanças que 

ocorreram no objeto de estudo ao longo do tempo.

Além dos veículos de informação, foram re-

alizadas algumas entrevistas informais e pouco es-

truturadas com membros da Ferrovia X, do Sindicato 

dos Ferroviários e da RFFSA. É importante considerar, 

na análise das entrevistas, seus locais de enunciação: 

deve-se ponderar que o discurso obtido foi produ-

zido em um contexto onde pesquisador e entrevis-

tado interagiam diretamente. Este último revelou e 

omitiu certas informações de acordo com o que ele 

considerou adequado e cômodo para a situação da 

entrevista, empregando certas estratégias de persua-

são. Além disso, o entrevistador induziu, através das 

perguntas, as escolhas de temas e personagens que 

participaram do discurso do entrevistado. Tendo em 

vista tal interferência, houve aqui a preocupação em 

estruturar o mínimo possível as entrevistas.
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Técnica de análise dos dados: a análise do 3.1. 

discurso

Para tratamento qualitativo dos dados coleta-

dos, foi utilizada a Análise do Discurso (AD). O discur-

so torna-se um elemento chave para o entendimento 

da identidade organizacional projetada, visto que ele 

fornece um determinado sistema de interpretação da 

realidade, que delineia certa identidade à organização 

e busca regular e influenciar o comportamento dos in-

divíduos. Neste sentido, a AD configura-se como uma 

importante ferramenta para se extrair do discurso a 

formação ideológica que o permeia e a identidade or-

ganizacional que se relaciona a ela. Neste trabalho, 

foram utilizados basicamente dois elementos da AD: 

o emprego de estratégias de persuasão (FARIA e LI-

NHARES, 1993) e a construção de imagens discursivas 

(PÊCHEUX, in GADET e HAK, 1997).

De acordo com Faria e Linhares (1993), é 

importante detectar quatro estratégias de persuasão 

presentes no discurso: a) a criação de personagens 

discursivas, que pode revelar a inclinação ideológi-

ca do enunciador, pois ele pode se opor ou defender 

idéias por meio de uma personagem, transferir a res-

ponsabilidade para ela ou até mesmo omitir sua exis-

tência; b)  as relações entre os conteúdos explícitos 

e implícitos, que também criam um efeito ideológico, 

já que o conteúdo implícito possibilita ao enunciador 

passar ao leitor, de forma sutil e interativa, uma idéia 

que por alguma razão não foi explicitada; c) o silen-

ciamento acerca de certos temas e personagens, que 

também é uma forma comum de se persuadir, tendo 

em vista que o enunciador pode omitir sentidos possí-

veis, mas indesejáveis e incoerentes com o ponto de 

vista sustentado; e d) a escolha lexical, que também 

se configura como elemento bastante revelador, pois 

a intenção argumentativa do enunciador se reflete nos 

vocábulos que este utiliza para se expressar. (FARIA e 

LINHARES, 1993).

As estratégias de persuasão podem contribuir 

para a definição de aspectos do perfil dos parceiros 

envolvidos em uma dada situação discursiva. No caso 

particular deste estudo, os parceiros discursivos anali-

sados seriam a empresa e o sindicato, por um lado, e os 

interlocutores projetados de seus discursos, por outro. 

A partir da definição do perfil da Ferrovia X, enquanto 

parceira de diferentes discursos, foi possível determi-

nar as características identitárias da organização sob 

diferentes visões de mundo.

Baseado no chamado esquema “informacional” 

de Jakobson, Pêcheux (in GADET e HAK, 1997: 79-87) 

demonstra a necessidade de se pôr em cena os prota-

gonistas do discurso, tendo em vista que eles seriam os 

fatores constitutivos de qualquer processo lingüístico, 

conforme o esquema na coluna ao lado.

A partir do processo esquematizado, torna-se 

possível identificar os diferentes elementos estruturais 

das condições de produção do discurso. Para Pêcheux 

(1997), A e B representariam lugares determinados 

pela estrutura da formação social, os quais a sociologia 

descreve com uma série de traços objetivos caracte-

rísticos. Exemplo desses lugares seriam a situação de 

diretor ou chefe de uma empresa, de funcionário ou 

de operário de uma fábrica. Todavia, A e B, ao serem 

representados nos processos discursivos, se tornam 

transformados e, muitas vezes, não preservam suas 

características objetivas.

O que funciona nos processos discursivos é uma 
série de formações imaginárias que designam o 
lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao 
outro, a imagem que eles se fazem de seu pró-
prio lugar e do lugar do outro. Se assim ocorre, 
existem nos mecanismos de qualquer formação 
social regras de projeção, que estabelecem as 
relações entre as situações (objetivamente de-
finíveis)	e	as	posições (representações dessas 
situações). (...) O que podemos dizer é apenas 
que todo processo discursivo supõe a existência 
dessas formações imaginárias (...) (PÊCHEUX 
1997, p. 82 e 83).

Assim, essas formações de imagens podem ser 

representadas e explicadas de acordo com o quadro 

abaixo:

quadro 1

Expressão 
das forma-
ções imagi-

nárias

Significação da 
expressão

Questão implícita cuja 
“resposta” subentende 
a formação imaginária 

correspondente

A { Ia (A)

Imagem do lu-
gar de A para o 
sujeito colocado 
em A

“Quem sou eu para lhe 
falar assim?”

B { Ia (A)

Imagem do lu-
gar de B para o 
sujeito colocado 
em A

“Quem é ele para que 
eu lhe fale assim?”

A { Ib (B)

Imagem do lu-
gar de B para o 
sujeito colocado 
em B

“Quem sou eu para que 
ele me fale assim?”

B { Ib (B)

Imagem do lu-
gar de A para o 
sujeito colocado 
em B

“Quem é ele para que 
me fale assim?”

Fonte: Adaptado de PÊCHEUX (1997, p. 82 e 83)

A partir da teoria de Pêcheux, o presente tra-

balho pôde ter uma visão que vai além do discurso 

empresarial, para englobar o discurso do sindicato. A 

             (L)
A: o “destinador”     D
B: o “destinatário”    A  B
R: o “referente” (contexto)    R
(L): código linguístico

: contato estabelecido

D: seqüência verbal
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análise foi interessante para desvendar as visões que 

cada discurso sustenta sobre a realidade.

ANÁLISE DA IDENTIDADE DA 4. 
FerroVia X

A partir da análise dos dados, foi possível se-

parar a identidade organizacional da Ferrovia X em 

duas fases. Primeiramente, destacam-se os anos em 

que a organização apresentava um controle gerencial 

bastante diversificado (1999 a 2001). A segunda e 

atual fase (a partir de 2002) se refere à Ferrovia X 

enquanto controlada gerencialmente por uma outra 

empresa, que será denominada aqui de Companhia 

Y. Apesar de a companhia ter assumido o controle 

acionário da ferrovia em 1999, nota-se um grande 

aumento de investimento e influência nas práticas 

de gestão na ferrovia somente a partir do ano de 

2002. Esta mudança no controle gerencial pode ser 

considerada um marco de mudanças na empresa 

estudada.

a identidade da 4.1. Ferrovia x do ponto de vista 

gerencial

Na fase inicial da identidade da ferrovia, um 

dos temas centrais era o aumento de acidentes fer-

roviários:

Ao tirar um empregado da Rede que era res-
ponsável pela manutenção e ao colocar pesso-
as que não tinham experiência ou recontratar 
os mesmos funcionários com salário diferen-
ciado, muito abaixo do que eles tinham e em 
condições muito abaixo do que eles estavam 
acostumados, eles prejudicaram a manuten-
ção não só da via permanente, como também 
das ferrovias. E, ao fazer isso, eles começaram 
a ter uma situação de acidentes enormes (En-
genheiro da RFFSA, personagens discursivas 
sublinhadas).

A gerente entrevistada da Ferrovia X também 

reconhece que o nível de acidentes da empresa já foi 

elevado – “Graças a Deus está diminuindo, mas já foi 

alto.” Ao se analisar a relação entre as personagens 

acima destacadas, nota-se a transferência de respon-

sabilidade para os novos gestores da Ferrovia X, que 

não pensaram nas más conseqüências das demissões 

e da precarização do trabalho na ferrovia. Implicita-

mente, é denunciada a falta de sensibilidade social 

dos gestores privados. O funcionário, por sua vez, é 

apresentado como vítima das práticas gerenciais e 

não como culpado pelo aumento dos acidentes.

A gerente da Ferrovia X coloca a fase inicial 

da empresa como um período bastante difícil, de 

adaptação da gestão às condições do setor ferrovi-

ário no período da privatização. Ela diferencia então 
um “cenário de abandono”, na época da Rede, e o de 
“mudanças”, iniciado pela Ferrovia X. 

No início foi um período muito difícil porque 
tinha um histórico de sucateamento. A gente 
pegou a ferrovia em um período em que ela 
já estava em declínio. Então, os preços que 
constam para o governo como existindo, na 
prática não existiam. Então, o início foi o pe-
ríodo de tentar dar uma reconhecida no terri-
tório. (...) A Ferrovia X era uma empresa que 
dava prejuízo até então (Gerente da Ferrovia 
X, personagens sublinhadas).

A fase inicial da empresa é colocada realmen-
te como de construção de uma nova identidade, de 
tentar “reconhecer o território” onde a organização 
iria atuar. A gestão da Ferrovia X, identificada aqui 
pela expressão “a gente”, passou por uma série de 
dificuldades, e a empresa “dava prejuízo”, de acordo 
com a entrevistada. Observa-se no discurso acima 
que a personagem governo está implicitamente rece-
bendo a culpa pelas más condições da ferrovia, devi-
do ao descaso e à falta de sintonia com a realidade. 
A direção da Ferrovia X, então, seria a responsável 
pela reversão deste quadro, recuperando o sistema 
ferroviário de sua decadência.

As dificuldades enfrentadas seriam em decor-
rência da heterogeneidade do grupo de investidores e 
da falta de experiência na gestão de ferrovias:

Eram grupos que não tinham muita experiên-
cia e conhecimento do negócio ferroviário, va-
mos colocar assim. Ainda que a Companhia Y 
estivesse presente também em alguns casos, 
como o caso da Ferrovia X, as opiniões eram 
muito divergentes. Os grupos eram muito di-
vergentes (Engenheiro da RFFSA, personagens 
sublinhadas).

É interessante observar neste trecho que a 
personagem Companhia Y se destaca dos outros in-
vestidores. Fica implícito que o enunciador identifica 
a Companhia Y como uma investidora diferenciada, 
que seria capaz de gerir de forma mais eficiente a fer-
rovia. Todavia, a divergência existente entre os gru-
pos impediria o progresso da Ferrovia X. Em relação 
à seleção lexical empregada no discurso, observa-se 
o emprego do termo “negócio ferroviário”. Pode-se 
afirmar, a partir das idéias implícitas nesta expressão, 
que o enunciador enxerga a atividade da Ferrovia X 
como exclusivamente voltada ao mercado, ao aspecto 
empresarial da ferrovia, ou seja, é deixado de lado o 
tema da função social do setor ferroviário. 

Na segunda fase da identidade da Ferrovia X, 
observam-se com freqüência os temas sobre inves-
timentos, reestruturação, prevenção de acidentes 
e produtividade. A empresa estaria investindo na 
renovação das ferrovias e das máquinas. Em 2004, 
passa a ser adotado um projeto de longo prazo, cha-
mado “2/20”: 
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(...) os empregados da Ferrovia X foram convi-
dados a participar – de corpo e alma – de um 
processo de superação: o Projeto 2/20. (...) 
Agora, precisamos nos concentrar em resulta-
dos: são as conquistas das metas individuais 
que vão se transformar nas vitórias da empre-
sa (Jornal da Ferrovia X, abril de 2005. Grifos 
da autora – personagens destacadas).

(...) o início (da Ferrovia X) foi o período de 
tentar dar uma reconhecida no território e 2 a 
3 anos para cá a Companhia Y vem investindo 
pesado nessa reestruturação da ferrovia (Ge-
rente de Comunicação da Ferrovia X, Grifos da 
autora – personagens sublinhadas).

Observa-se, no primeiro trecho, o tema implí-
cito da identificação do empregado com a nova gestão 
da Ferrovia X. Também está implícita a idéia da coo-
peração entre trabalho e capital, pois o alcance das 
metas individuais dos empregados contribuiria para 
o crescimento da empresa como um todo. O tema da 
união pode ser inferido ainda pelo uso da personagem 
“nós”, que integra todos os membros da Ferrovia X. 
O segundo trecho explicita a causa da reestruturação 
da ferrovia, que seriam os investimentos feitos pela 
personagem Companhia Y. 

Seguindo a idéia dos investimentos e da re-
estruturação da ferrovia, surgem então os temas da 
segurança, da diminuição de acidentes e do aumento 
da produtividade. Estes fatos seriam resultados da 
nova gestão, de uma “nova Ferrovia X”.

O número de ocorrências ferroviárias caiu 
15% em relação a 2003. Junto com os ganhos 
em segurança, vieram os bons resultados em 
produção (Jornal da Ferrovia X, abril de 2005. 
Grifo da autora – personagem destacada)

Construir e consolidar a imagem da empresa, 
contar com uma equipe informada, integrada 
e motivada, além de estreitar os relaciona-
mentos com a comunidade e com a impren-
sa, são pré-requisitos para a construção da 
“nova” Ferrovia X. (Jornal da Ferrovia X, nº 
12, agosto de 2005. Grifos da autora – per-
sonagens destacadas)

Os dois trechos apontam para uma mudança 
na identidade da empresa. De uma empresa que dava 
prejuízo, agora a Ferrovia X tem alta produtividade e 
poucos acidentes. O segundo trecho traz explícito o 
tema da nova postura da empresa e implícito o tema 
da necessidade de uma política de comunicação entre 
a ferrovia e outras personagens, a equipe interna e 
a comunidade. Tais personagens seriam indispensá-
veis para a empresa, de acordo com o discurso. Esta 
nova postura seria a responsável pela renovação da 
Ferrovia X.

A partir de 2004, é possível notar a maior im-
portância dada à função de comunicação pela criação 
de departamento especializado e de vários veículos 
de informação A comunicação interna na empresa é 

vista como uma das responsáveis pela identificação 

do empregado com a Ferrovia X e como um veículo 

de disseminação de sua nova identidade.

A intenção é mesmo formar a opinião do em-
pregado, em relação aos projetos da empre-
sa. Então, envolver a família também, (...) a 
gente manda (o jornal) para casa. (Gerente 
de comunicação da Ferrovia X. Grifos da au-
tora – personagens destacadas)

Se você for olhar as ilustrações, sempre tem 
um empregado negro, até porque a gente tem 
muitos negros trabalhando na empresa. (Ge-
rente de Comunicação da Ferrovia X. Grifos 
da autora – personagens destacadas)

Os trechos explicitam bem as estratégias em-

pregadas pela comunicação da Ferrovia X para cativar 

os empregados e suas famílias. Implicitamente, tais 

estratégias almejariam a opinião dos ferroviários e 

a identificação destes com a empresa.

O tema do otimismo para o futuro permeia os 

discursos, demonstrando que a gerência espera que a 

ferrovia apresente crescimento. A edição comemora-

tiva de um ano do Jornal da Ferrovia X traz na capa 

um bebê, que, de acordo com a entrevistada, poderia 

ser uma metáfora da empresa. No trecho abaixo, a 

comparação fica clara na expressão “fazer um para-

lelo” e também nos verbos “cair” e “tropeçar”, que 

aludem a uma criança em fase de crescimento:

Na edição de agosto, a gente usou na capinha 
um bebezinho que completou 1 ano no mesmo 
mês que o jornal completou 1 ano, na intenção 
de comemorar e fazer um paralelo que a gente 
também está em desenvolvimento, também 
vai cair e tropeçar. (Gerente de comunicação 
da Ferrovia X, personagem sublinhada)

Quanto à seleção lexical dos discursos é inte-

ressante destacar dois aspectos: a preferência pela 

expressão empregados a ferroviários, e pela expres-

são ocorrências ferroviárias a acidentes. A primeira 

preferência poderia ser interpretada como uma ten-

tativa de desmobilização dos ferroviários, enquanto 

categoria de trabalhadores, e de integração dos fer-

roviários à empresa, enquanto contratados por ela. Já 

o segundo aspecto da seleção lexical pode remeter a 

um eufemismo, ou seja, evita-se o termo acidentes, 

pelo seu conteúdo implícito bastante negativo.

Por fim, os temas principais omitidos pelo dis-

curso gerencial da Ferrovia X seriam: as pendências 

trabalhistas da empresa, desde antes de ser controla-

da pela Companhia Y; a falta de equiparação salarial 

entre os funcionários das ferrovias da Companhia Y; e 

a grande desativação da malha ferroviária pós-priva-

tização. O motivo da omissão desses temas é óbvio, 

já que eles não contribuem para a formação de uma 

identidade positiva da “nova Ferrovia X”.
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a identidade da 4.2. Ferrovia x sob o ponto de vista 

sindical

Na fase de construção da identidade organi-

zacional da Ferrovia X, é interessante observar que, 

apesar de denunciar aspectos que considera injustos 

na gestão da Ferrovia X, o sindicato utiliza esporadi-

camente o tema da colaboração entre trabalhadores e 

empresa. Assim, está implícita a negação do embate 

capital X trabalho: o radicalismo sindical é visto como 

inapropriado. Também implícita está a proteção ofe-

recida somente pelo sindicato aos trabalhadores.

Relacionamento de parceria com as empresas 
se faz necessário. É isso que o STEFBH está 
buscando. (...) Hoje, entretanto, não cabe 
mais intransigência pura e simples, mas a 
clareza de decisões a favor da categoria e do 
desenvolvimento da empresa (leia-se pro-
dutividade), que, com certeza, reverterá em 
ganhos reais para o trabalhador. Além disso, 
o equilíbrio é fundamental, já que a empresa 
objetiva o lucro, e o Sindicato representa o 
trabalhador (...) (Informativo dos Ferroviários, 
nº 53, outubro de 1998. Grifos da autora – 
personagens destacadas)

Neste trecho, observa-se uma menor hostili-

dade para com a personagem empresa, que é tratada 

inclusive como uma parceira em potencial. Busca-se, 

então, equilibrar os interesses dessa personagem 

com os do sindicato. Fica implícito no discurso que 

tais interesses podem ser conciliados. Além disso, 

a personagem sindicato é colocada à frente quando 

se trata do diálogo e da representação do trabalha-

dor com a empresa, sendo protetora dos interesses 

trabalhistas.

A presidente do sindicato reconhece ser mais 

fácil negociar com a Ferrovia X do que com a RFFSA, 

o que é paradoxal tendo em vista uma anterior luta 

sindical contra a privatização da Rede. A preferência 

por negociar com a empresa privada vem exatamen-

te pela maior facilidade em equilibrar os interesses. 

Como pode ser percebido em um dos trechos abaixo, 

a causa para a lentidão das negociações com a RFF-

SA seria seus órgãos controladores. Já a Ferrovia X, 

enquanto organização privada, não necessitaria de 

grande “burocracia” para conceder aumentos sala-

riais, em troca da manutenção da produtividade, ou 

seja, da não instauração de greves. 

Pode-se inferir no discurso que os trabalha-

dores às vezes saem vitoriosos nos acordos firmados 

com a empresa. Tal idéia está implícita na palavra 

“conquistas”, usada para designar os resultados das 

negociações. Fica implícito, portanto, que a interface 

com uma empresa privada torna mais visível e aces-

sível o equilíbrio entre os interesses do sindicato e 

da Ferrovia X:

Eu acho mais fácil do que era com a Rede, 
porque a Rede era uma empresa muito gran-
de e dependia de autorização de órgãos que 
a controlavam. Então eram mais lentas as ne-
gociações com a Rede (...). Com as empresas, 
as respostas são imediatas. (Presidente do 
STEFBH, personagens sublinhadas)

Acordo com Ferrovia X contempla Participação 
nos Resultados.

Veja as principais conquistas. (Informativo dos 
Ferroviários, nº 55, agosto de 1999)

Por outro lado, os temas negativos em rela-

ção à Ferrovia X também surgem no discurso sin-

dical. Observa-se a reivindicação pela melhoria nas 

condições de trabalho, principalmente para a per-

sonagem maquinistas. A Ferrovia X teria ameaçado 

cortar benefícios de seus empregados e não conse-

guiria cumprir as metas estabelecidas pelo edital de 

desestatização.

Os maquinistas da Ferrovia X S.A. estão, tam-
bém, sendo obrigados a trabalhar oito horas 
ininterruptas, em serviço de manobras, sem 
intervalo para refeição, contrariando o art. 71 
da CLT. (Informativo dos Ferroviários, nº 53, 
outubro de 1998. Grifos da autora – persona-
gens destacadas)

(...) a atual presidência do Sindicato é empos-
sada e se vê em meio às negociações do Acor-
do Coletivo com a Ferrovia X SA. A empresa 
ameaçava cortar benefícios (...) (Informativo 
dos Ferroviários, nº 53, outubro de 1998. Gri-
fos da autora – personagens destacadas)

A Ferrovia X (...) só transportou no primeiro 
ano de concessão 82% das cargas que deveria 
ter movimentado. Em 1998, alcançou 91,3% 
das metas estabelecidas. (Informativo dos 
Ferroviários, nº 54, abril de 1999. Grifos da 
autora – personagens destacadas)

No primeiro trecho destacado, a personagem 

discursiva maquinista é a vítima, enquanto a Ferrovia 

X é apresentada como vilã do discurso, obrigando os 

funcionários a trabalhar irregularmente. No segun-

do trecho, novamente a personagem Ferrovia X é 

atrelada a temas negativos: o corte de benefícios. A 

presidente do Sindicato surge como responsável pela 

proteção dos direitos dos ferroviários (personagens 

implícitas). Nesses trechos, fica implícito que a Fer-

rovia X não possuiria compromisso social para com 

seus funcionários. Caberia, portanto, ao sindicato 

exercer uma função de controle. No último trecho, a 

empresa aparece como ineficaz, pois não teria sido 

capaz de cumprir as metas pré-estabelecidas pelo 

governo (personagem implícita), no momento da 

concessão das ferrovias.

Por fim, a líder do Sindicato ainda levanta ou-

tro tema relevante para a formação da identidade da 
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Ferrovia X: a desativação de ferrovias. É explicitado 

que as personagens culpadas por isso são as empre-

sas concessionárias e a conseqüência de tal ação é a 

depredação do patrimônio. 

Desativaram muita coisa. 90% das estações, 
em 96, no caso da Ferrovia X e no caso da 
Ferrovia Z (nome falso) (...) Fecharam-se 
90% das estações ferroviárias, que hoje es-
tão abandonadas em todo o território nacio-
nal. (Presidente do STEFBH, personagens su-
blinhadas)

Entretanto, observa-se a omissão de alguns 

temas no discurso sindical. Ele não trata dos aciden-

tes ferroviários nem das questões internas da empre-

sa, referentes à adaptação da nova gestão e aos con-

flitos entre os grupos de acionistas. Talvez porque tais 

temas não foram considerados de relevância. Quanto 

à seleção lexical do discurso, observa-se a linguagem 

coloquial e em primeira pessoa do plural, o que con-

fere proximidade e intimidade com os leitores. Além 

disso, se ressalta freqüentemente a denominação 

Ferrovia X S.A., que poderia atuar como um lembrete 

de que a entidade é uma organização empresarial de 

capital aberto, controlada por acionistas.

Sobre a identidade da Ferrovia X pós-contro-

le da Companhia Y, primeiramente, observa-se que 

os discursos do sindicato não se modificam muito 

após a incorporação da empresa pela Companhia 

Y, continua-se a utilizar os temas de exploração do 

ferroviário, mobilização, Acordos Coletivos e críticas 

à atuação das concessionárias. Todavia, surge um 

tema inédito: a reivindicação por equiparação sala-

rial entre os funcionários da Ferrovia X e das outras 

ferrovias da Companhia Y.

Esse tema surge na época do Acordo Coletivo 

de 2000, primeiro após o controle da Companhia Y, 

e persiste nos jornais do sindicato até atualmente, 

em 2005:

Nossa principal luta é a busca da ISONOMIA 
salarial e de benefícios dos trabalhadores da 
Ferrovia X com os companheiros da Compa-
nhia Y (...). Devemos nos mobilizar com todo 
o empenho para eliminar a injusta discrimina-
ção contra os trabalhadores na Ferrovia X, que 
pertence à Holding Companhia Y. (Informativo 
dos Ferroviários, agosto de 2005. Grifos da 
autora – personagens destacadas)

É interessante, dessa forma, observar que 

a personagem Companhia Y ainda não atendeu ao 

pedido do STEFBH, mesmo após cinco anos de rei-

vindicações. A personagem discursiva trabalhadores 

da Ferrovia X seria a vítima do discurso, pois estaria 

sendo discriminada e teria o direito de receber os 

mesmos salários e benefícios que os ferroviários da 

Companhia Y. Além disso, fica implícito que o sin-

dicato somente pôde exigir a equiparação salarial 

após a participação majoritária da Companhia Y na 

Ferrovia X. 

Outro tema importante que surge nesta fase 

da identidade da Ferrovia X é a condenação do con-

trole acionário das concessionárias por somente um 

grupo empresarial:

O sistema ferroviário brasileiro foi apropriado 
por alguns grupos empresariais. O que poderia 
integrar o país pelo transporte de passageiros 
e a possibilidade do deslocamento da pequena 
e média produção foi transformado em pro-
priedade de grupos fortemente armados com o 
poder	de	influência	nos	governos	(...).	(Infor-
mativo dos Ferroviários, julho de 2005. Grifos 
da autora – personagens destacadas)

No trecho acima, o discurso sindical ataca o 

controle acionário das concessões ferroviárias por 

apenas uma empresa ou grupo empresarial. Um trus-

te seria formado e traria conseqüências negativas 

para os clientes, personagem implícita no discurso 

pelo tema “definição de preços”; para os pequenos e 

médios produtores, personagens implícitas pelo tema 

do “deslocamento de pequena e média produção”; e 

para os passageiros, personagem explícita. Destaca-

se que o enunciador evita explicitar quais seriam os 

grupos empresariais controladores e quais ferrovias 

controladas, recorrendo ao conhecimento do leitor 

para que tais lacunas sejam preenchidas.

O tema da luta sindical contra a empresa e 

da crítica à atuação das concessionárias persiste 

nos discursos do sindicato, passando a idéia de que 

o controle da Companhia Y não modificou muito as 

relações trabalhistas na Ferrovia X.

A empresa	vem,	no	entanto,	dificultando	os	
entendimentos e diante do não pagamento do 
PRV, previsto para julho/2003 e outras de-
mandas não atendidas, os ferroviários decidi-
ram entrar em “estado de greve”. (Informativo 
dos Ferroviários, nº 57, junho de 2000. Grifos 
da autora – personagens destacadas)

(...) as concessionárias não se preparam tam-
bém para transportar acréscimo na safra de 
grãos, postergando obras essenciais e inves-
timentos na via. Também a redução de aci-
dentes não foi atingida a patamares desejados 
e são freqüentes as reclamações de usuários 
quanto à falta de pontualidade de vagões. 
(Informativo dos Ferroviários, julho de 2005. 
Grifos da autora – personagens destacadas)

A partir dos dois trechos, fica explícito o des-

caso da Ferrovia X não só com seus empregados e 

fica implícita a má atuação da organização, que par-

ticiparia do discurso através da personagem explícita 

concessionárias. Os ferroviários e os usuários do setor 

seriam as principais vítimas, pois suas necessidades 

não estariam sendo atendidas pela empresa. Além 

disso, no segundo trecho, está implícito o tema da 

anti-privatização, pois as concessionárias, que assu-
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miram as malhas ferroviárias após a desestatização 

da RFFSA, não estariam sendo eficientes. O setor 

ferroviário não melhorou no processo.

Um último tema importante levantado pela 

presidente do sindicato é a preocupação da Compa-

nhia Y com sua imagem institucional:

Hoje a Companhia Y está por trás de todas 
(empresas) que a gente negocia aqui. Então, 
eles têm mais medo da imprensa do que de 
um processo no tribunal. Então, é mais fá-
cil hoje, por exemplo, você levar negociação 
porque você coloca a imprensa a par (...). Eu 
tenho inclusive o telefone deles. (Presidente 
do Sindicato, personagens sublinhadas)

O discurso da presidente demonstra implicita-

mente o poder da personagem imprensa de influência 

sobre a opinião do público (personagem implícita) e 

a preocupação da Companhia Y com a manutenção 

de uma imagem positiva. Assim, uma mudança im-

portante ocorrida após o controle da Ferrovia X pela 

Companhia Y é o novo mecanismo de pressão sindi-

cal: a ameaça de divulgação pela mídia de notícias 

negativas sobre a empresa.

Ao contrário do observado no discurso geren-

cial, em relação à seleção lexical, nota-se no discurso 

sindical o constante uso do termo “ferroviários”. Tal 

estratégia poderia contribuir para o reforçamento da 

idéia de categoria unificada: o trabalhador não deve 

se identificar com a empresa, mas sim com sua cate-

goria e com a ferrovia. A identificação com a própria 

ferrovia também é buscada através de reportagens 

sobre a memória ferroviária e de frases do tipo “O 

trem é nosso” (Informativo dos Ferroviários, feve-

reiro de 2003). 

Quanto aos temas omitidos pelos discursos 

do sindicato, observa-se que tanto o Informativo 

dos Ferroviários quanto a presidente do sindicato 

silenciam sobre os investimentos da Companhia Y 

nas ferrovias, sobre os novos projetos de gestão da 

empresa e sobre as novas políticas de relacionamen-

to com os clientes, empregados e comunidade, pelo 

renovado departamento de comunicação. Tais temas 

seriam omitidos pela conotação positiva que eles 

podem conferir à concessionária, o que contraria as 

idéias de mobilização sindical e de anti-privatização 

do setor ferroviário.

Considerações sobre o jogo de imagens 4.3. 

Ferrovia x – Sindicato

Conforme foi exposto anteriormente, o enten-

dimento das formações imaginárias nos discursos é 

interessante para uma maior compreensão de como 

o enunciador da empresa enxerga ela mesma e de 

como seus públicos externo e interno a enxergam. 

Os parceiros discursivos que farão parte desta análise 
serão: a Ferrovia X, o sindicato, os ferroviários, seus 
familiares e o público de forma geral. O sindicato (A) 
projeta como leitores os funcionários (B), de forma 
restrita. Já a Ferrovia X (A’) tem como principal des-
tinatário o funcionário e seus familiares (B’). Assim, a 
empresa projeta de forma mais ampla seus destiná-
rios e o sindicato, de forma mais restrita. O esquema 
1 ilustra estes processos discursivos:

Esquema 1

A’

A

B’
B

Fonte: A autora

A imagem que a Ferrovia X passa dela pró-
pria (IA’(A’)), ao longo de sua trajetória, seria de uma 
empresa que passou por momentos difíceis no seu 
início, mas que recentemente tem conseguido obter 
crescimento e aumento de eficiência. Isso ficou claro 
ao longo da análise, pelo paralelo entre o percurso 
semântico da adaptação, que remete ao sucatea-
mento da RFFSA, às demissões em massa, aos aci-
dentes ferroviários; e o percurso semântico da nova 
identidade, que gira em torno dos investimentos na 
ferrovia, do aumento de produtividade e da pers-
pectiva de crescimento. Assim, o que predominaria 
atualmente seria a formação de uma imagem pro-
missora da Ferrovia X.

Os destinatários projetados pelo discurso da 
Ferrovia X também podem ter sua imagem analisa-
da (IA’(B’)). Destaca-se, a preferência pelo vocábulo 
funcionários em detrimento do vocábulo ferroviários. 
Esta seleção lexical é interessante para revelar a ima-
gem formada por A’ em relação a B’. O discurso da 
gerência não reconheceria seus funcionários como 
integrantes de uma categoria exterior à empresa. 
Eles seriam unicamente funcionários da Ferrovia X, 
sem vínculos com outras instituições. Nota-se ain-
da a tentativa de estabelecer uma relação simétrica 
entre A’ e B’, através do tema da cooperação capi-
tal-trabalho. Tal tentativa visaria acobertar o fato 
evidente de que A’ e B’ pertencem a grupos sociais 
diferentes (gerentes – subordinados e familiares), 
amenizando um possível atrito entre os interesses de 
cada grupo. Além disso, o corte longitudinal realiza-
do por este estudo permite perceber que o parceiro 
discursivo B’ ganhou importância ao longo do tempo. 
Primeiramente, muitos ferroviários são demitidos ou 
explorados pela nova gestão da ferrovia. Depois, eles 
passam a receber papel de destaque nos veículos de 
comunicação e são apontados como principais fato-
res para o alcance das metas globais estabelecidas 
pela Ferrovia X.
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Em relação ao discurso sindical, a imagem que 
ele passa do próprio sindicato (I A(A)) é de protetor 
e defensor da classe ferroviária. O sindicato esta-
ria sempre à disposição dos funcionários, visando à 
luta e à mobilização da classe. Todavia, nota-se que 
o sindicato passa a demonstrar menor hostilidade à 
empresa ao passar do tempo. Ao intercalar em seu 
percurso temas contraditórios, a imagem que o sin-
dicato passa dele mesmo acaba sendo contraditória. 
A imagem dos ferroviários projetada pelo sindicato 
(I A(B)) é de um grupo que possui poder de mobiliza-
ção, que já foi injustiçado pelas relações trabalhistas 
e que pertence ao mesmo grupo social do enunciador, 
o que permite uma relação de simetria no discurso. 
Tal relação é claramente expressa pelo emprego de 
expressões coloquiais no discurso sindical.

CONCLUSãO5. 

A partir da análise e comparação dos discursos 
que permeiam a Ferrovia X, nas duas fases diferen-
tes, foi possível se traçar as principais características 
da identidade organizacional da ferrovia. Na primeira 
fase, a identidade organizacional da Ferrovia X co-
meça a se definir. Mas essa identidade de forma ge-
ral é definida com conotação negativa, nos discursos 
analisados. Já na segunda fase, nota-se um esforço 
por parte do nível gerencial em tentar modificar a 
identidade da Ferrovia X. Por outro lado, o discurso 
sindical não reflete grande influência pela mudança 
de controle da Ferrovia X. 

A conclusão a que se chega, a partir deste 
trabalho, é que a identidade da Ferrovia X, além de 
ter apresentado mudanças, possui um caráter mul-
tifacetado. É possível identificar vários temas que 
permeiam de forma diferenciada os discursos.

Esquema 2: A identidade organizacional projetada 
da Ferrovia X

Alta
Adm. Sindicato

Outros 
discursos

Fonte: A autora

O esquema 2 ilustra a identidade organiza-
cional projetada da Ferrovia X. Ela seria composta 
por um núcleo de temas comuns aos dois discursos 
analisados, que seriam as características centrais da 
organização, tais como: o setor de atuação, o históri-
co de privatização e seu início negativo, marcado por 
acidentes. Além disso, a projeção da identidade da 
Ferrovia X ainda se dá através de temas exclusivos 
de cada discurso e através de outros temas variados 
que não estão presentes nos discursos analisados. 
Esta identidade multifacetada pode ter influência di-
ferenciada nos variados receptores destes discursos, 

de acordo com seus grupos sociais e suas formações 
ideológicas. Isto se dá tendo em vista o caráter inte-
rativo do processo discursivo, ou seja, o interlocutor 
tem um papel importante na interpretação do que é 
enunciado explícita e implicitamente.

Ao final deste trabalho o que se coloca é o 
questionamento quanto à possibilidade de haver ape-
nas uma única identidade organizacional. Foi eviden-
ciado o forte vínculo entre a formação ideológica e 
o discurso dos variados grupos internos e externos 
à organização. Esses grupos é que são responsáveis 
pela projeção, reconhecimento e construção de uma 
identidade da ferrovia. Sendo assim, torna-se bas-
tante difícil se falar em apenas uma identidade para 
a empresa, já que as ideologias são várias e pecu-
liares a cada classe social.

Na tentativa de se visualizar uma identidade 
organizacional única da ferrovia, pode-se tomá-la 
como os temas que estão na intersecção dos discur-
sos representados no Esquema 2. Assim, a identidade 
da ferrovia seria composta apenas pelos traços mais 
óbvios e incontestáveis, como um núcleo de caracte-
rísticas centrais, duradouras e distintivas, conforme 
já assinalado por Albert e Whetten (1985).

Outra maneira de se enxergar a identidade 
organizacional projetada da ferrovia seria admitir 
que ela possuísse, no mínimo, uma dupla identida-
de, tendo em vista as divergências evidenciadas pela 
análise dos discursos gerencial e sindical. Cada um 
desses discursos projetaria para os interlocutores 
uma dada identidade da empresa, cabendo a estes 
aceitá-la ou rejeitá-la de acordo com sua formação 
ideológica. Neste processo, outras novas identidades 
poderiam surgir ou as mesmas identidades poderiam 
ser corroboradas e reconhecidas.

Por último, uma terceira forma de visualiza-
ção aqui proposta seria uma visão dialética da iden-
tidade. Os discursos analisados são contraditórios e 
apresentam uma determinada visão da realidade. 
Desse processo de negação, surgiria uma identidade 
da ferrovia como síntese dos discursos, tomando-os 
como os diferentes lados de uma mesma moeda. A 
identidade da ferrovia incorporaria, na verdade, os 
dois discursos e seria, ao mesmo, tempo algo além 
deles.

Independentemente da forma como se visu-
alize a identidade organizacional da ferrovia, que é 
projetada por uma gama infinita de discursos, é ne-
cessário compreender a complexidade do processo de 
formação dessa identidade. Tal conhecimento pode 
contribuir para uma melhor orientação das estraté-
gias da organização, para um maior entendimento do 
comportamento dos funcionários e do sindicato e, por 
fim, para a apreensão do papel social da organização 
em seu contexto.

Artigo convidado em:� 09/2007
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UMA APLICAÇÃO DO CUSTEIO BASEADO EM 
ATIvIDADES NA CENTRAL DE MATERIAIS 
ESTERILIZADOS DE HOSPITAIS*

Natalia Cardoso de Souza**

Resumo:� O recente aumento dos recursos destinados à área de saúde tem sido insuficiente para os hospitais do 
país não se endividarem, devido ao aumento dos custos dos serviços prestados pelos hospitais, conseqüência do 
avanço tecnológico nos tratamentos médicos. Entretanto, os problemas financeiros, administrativos e de estrutura 
organizacional não se restringem à insuficiência de recursos. Muitos erros são cometidos na tomada de decisões 
estratégicas, devido à presença de profissionais não qualificados em gestão empresarial, levando à escassez de 
recursos e ao endividamento. O custeio baseado em atividades (ABC) se apresenta, segundo estudos brasileiros, 
como a ferramenta mais adequada para a gestão dos custos em hospitais. Este artigo apresenta os resultados 
de uma pesquisa que teve como objetivos (1) identificar e analisar as atividades desenvolvidas nas centrais de 
materiais esterilizados de hospitais e (2) apresentar um modelo específico do custeio baseado em atividades para 
este setor/serviço hospitalar. O método adotado foi o estudo de caso descritivo, realizado em três hospitais. Uma 
revisão criteriosa da literatura permitiu criar um modelo básico, que foi analisado e expandido com base nos três 
estudos de casos. Os resultados indicam semelhança nas atividades dos três, permitindo validar o modelo de 
aplicação do ABC.
Palavras-chave:� hospitais; custeio ABC; CME.
Abstract:� The recent increase in the budget destined to the health area has been insuficient to avoid the country’s 
hospitals from becoming indebted. This is due to the increased cost of the services offered by the hospitals, a con-
sequence of the technological development of the medical treatments. However, the financial, administrative and 
management problems are not restricted to budget insuficiency, there existing many errors in strategic decision 
making due to the presence of non-qualified managers, leading to lack of resources and indebting. Activity Based 
Costing (ABC) is shown to be, according to Brazilian studies, as the best tool for managing costs in hospitals. 
This article presents the results of a research that sought to i) identify and analyse the activities develpoed in the 
hospitals’ sterilised materials centres, and ii) present a specific model for activity based costing in this hospital 
service/sector. The method used was the descriptive case study, made in three hospitals. A careful literature review 
allowed for the creation of a basic model, that was analysed and expanded with basis on the three case studies. 
The results indicate that their activities are similar to each other, validating the ABC appliation model.
Key words:� hospitals; ABC costing; CME.

INTRODUçãO1. 

Com o intuito de suprir a necessidade de aces-
so às ações e serviços na área de saúde de toda a 
população, a Constituição de 1988 criou o Sistema 
Único de Saúde (SUS) com a intenção de alterar a 
desigualdade na assistência à saúde da população, 
tornando obrigatório o atendimento público a todo 
cidadão. Nesse contexto, o SUS constitui-se como o 
conjunto de ações e serviços de saúde prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais da Administração direta e indireta, bem 
como das fundações mantidas pelo Poder Público, 
conforme o art. 4o da Lei n. 8.080/90. Cada município 
deve possuir seu próprio hospital público e atender 

à demanda dos serviços de saúde, e, para manter e 
financiar esse sistema, é necessário que cada esfera 
do governo assuma uma parcela do seu orçamento. 
Porém, o que se vê é a falta de condições financeiras 
dos médios e dos pequenos municípios brasileiros. 
Falta também estrutura para toda a demanda, o que 
faz com que seja necessário buscar a iniciativa pri-
vada, em caráter complementar, mediante contrato 
de direito público ou convênio (ANDRADE; PONTES; 
MARTINS JUNIOR, 2000; e CHERUBIN; SANTOS, 
1997).

Para auxiliar e complementar os serviços da 
iniciativa pública, os hospitais privados disponibilizam 
leitos ao SUS. Este fato trouxe um grave problema 
para a saúde pública do país, uma vez que os hos-
pitais públicos tornaram-se muito dependentes dos 
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hospitais privados. Conforme pesquisa divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
2007), em 1990, a iniciativa privada era responsável 
por 72% dos leitos hospitalares do SUS; já em 2002 
essa porcentagem foi reduzida em 11%, enquanto 
a iniciativa pública aumentou em 17% o número de 
leitos em hospitais públicos no mesmo período.

É importante ressaltar que o número de leitos 
aumentou entre 1990 e 2002; apesar disso, segun-
do o Ministério da Saúde (BRASIL, 2007), o núme-
ro de internações aumentou em 30% nos últimos 
anos. Contudo, o repasse de recursos financeiros 
para a área da saúde não acompanhou a demanda. 
É obrigação da iniciativa pública ampliar os recursos 
financeiros para cobrir os custos com os serviços na 
área de Saúde, visto o contínuo aumento do número 
de internações e outros fatores. 

Outro motivo para os graves problemas finan-
ceiros vivenciados por hospitais filantrópicos, públi-
cos, universitários e privados, conveniados ou con-
tratados, agravado pela falta de investimentos para 
suprir o aumento da demanda, é a evolução tecno-
lógica relacionada a medicamentos, equipamentos e 
tratamentos no campo da saúde. Essa evolução faz 
com que os custos dos serviços hospitalares fiquem 
cada vez mais elevados. A Federação Brasileira de 
Hospitais (FBH, 2007) divulgou em seu sítio uma pes-
quisa sobre o endividamento dos hospitais. Segundo 
a FBH, o endividamento dos hospitais é de, aproxima-
damente, R$ 250.649.000,00, contra um faturamento 
que representa apenas 17,2% desse valor. Além dis-
so, a FBH calcula que a necessidade de recursos para 
sanear as finanças dos hospitais pode ser estimada 
em aproximadamente R$ 222.525.000,00. A pesquisa 
engloba hospitais particulares, universitários, filan-
trópicos e Santas Casas de todo o Brasil.

No entanto, os problemas que ocorrem na 
área de Saúde no Brasil não se restringem somente 
à iniciativa pública. Segundo Hitt et al. (2002), o que 
mais se constata nas organizações hospitalares bra-
sileiras é a falta de uma administração exercida por 
profissionais qualificados em gestão. Com o grande 
avanço da globalização e a crescente competitividade 
entre as organizações, uma administração eficaz e 
eficiente é também fundamental, especialmente para 
os hospitais privados. A busca pelo menor custo, sem 
afetar a qualidade e a funcionalidade dos serviços, é 
um objetivo permanente das empresas que buscam 
vantagens no mercado. 

Para que se encontre esse menor custo, as 
informações sobre esse devem representar, ao má-
ximo, a realidade vivenciada pela empresa, tornan-
do as decisões tomadas as mais corretas possíveis. 
A qualidade das informações de custos está estrei-
tamente ligada ao sistema de custeio utilizado para 
gerá-las. Dentre os sistemas de custeio existentes, 
o sistema ABC (Activity-Based Costing/Sistema de 

Custeio Baseado em Atividades) é indicado por di-
versos autores, tais como Brimson (1996), Flinker e 
Ward (1999) e Upda (1996), como superior aos de-
mais sistemas de custeio em termos de capacidade 
de gerar informações para dar suporte à decisão ge-
rencial. O sistema ABC surgiu como uma alternativa 
para auxiliar o processo decisório, tornando-o mais 
eficaz e eficiente, em lugar dos sistemas de custeio 
tradicionais, que, segundo Garrison e Noreen (2001), 
“padecem de diversos defeitos, que podem ter como 
resultados custos distorcidos para fins de tomada 
de decisão”. O sistema ABC, devido às suas carac-
terísticas, vem melhorar o processo decisório nas 
organizações hospitalares, que muito necessitam de 
informações reais sobre os custos. 

Grande parte das organizações hospitalares 
não faz uso de um sistema de custos que oriente e 
ofereça parâmetros para suas decisões administrati-
vas e para o controle de atividades (ABBAS, 2001). 
A importância da apuração e do controle dos custos 
hospitalares e do fornecimento de informações pelo 
sistema de gestão financeira, especificamente por 
um sistema de gestão de custos, possibilita a to-
mada de decisões mais adequadas e a obtenção de 
melhor desempenho, garantindo um atendimento 
de alta qualidade a preços competitivos (FERREIRA; 
SANTOS, 2005 e REIS, 2004). 

Em vista do que foi apresentado, este artigo 
tem por objetivo: i) analisar a aplicação do Sistema 
ABC a partir da pesquisa bibliográfica que trata da 
aplicação deste sistema em organizações hospitala-
res e; ii) identificar e analisar as atividades desen-
volvidas na Central de Materiais Esterilizados (CME) 
com o intuito de validar a modelagem do Sistema 
ABC neste setor do hospital. Para isso, além da pes-
quisa de campo em hospitais privados, utilizou-se 
um estudo empírico (dado secundário) realizado no 
Hospital Universitário Clemente de Faria, no qual foi 
aplicado o Sistema ABC.

A CME COMO UNIDADE INTERNA DE 2. 
ORGANIzAçõES HOSPITALARES

Segundo a Comissão de Peritos em Assistên-
cia Médica da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
criada em Genebra, em 1956, o hospital foi definido 
como “uma parte integral de uma organização mé-
dica e social, cuja função é prover completa assis-
tência de saúde à população curativa e preventiva e 
cujos serviços de ambulatório atingem até a família 
e seu meio ambiente” (apud MAUDONNET, 1988, p. 
3; MIRSHAWKA, 1994, p. 24 e RIBEIRO, 1977). Essa 
definição trouxe uma nova finalidade para os hospi-
tais, deixando a velha concepção do hospital restrito 
a tratar patologias, restaurar a saúde do indivíduo. 
A função das organizações hospitalares foi ampliada 
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para as funções de prevenção, ensino e pesquisa, 
além da restauração. 

Os hospitais podem ser categorizados em 
tradicionais, assistenciais, públicos e privados (CHE-
RUBIN; SANTOS, 1997). Os tradicionais têm caráter 
filantrópico e são sustentados por instituições reli-
giosas. Já os assistenciais, apesar de não possuírem 
fins lucrativos, são administrados por instituições 
privadas. O terceiro modelo tem caráter público (fe-
deral, estadual ou municipal), enquanto o quarto tem 
caráter privado e possui fins lucrativos.

Quanto aos serviços prestados pelas organiza-
ções hospitalares, estes podem ser classificados em 
gerais ou especializados. O hospital geral, segundo 
Ribeiro (1977), “é aquele destinado a atender pacien-
tes de várias especialidades médicas, podendo, po-
rém, ter sua ação limitada a um grupo etário (hospital 
infantil, por exemplo), a um determinado grupo da 
comunidade (hospital militar, hospital de previdenciá-
rios) ou ter finalidade específica (hospital de ensino)”. 
Já o hospital especializado é destinado a “pacientes 
necessitados de assistência de uma determinada es-
pecialidade médica” (MIRSHAKWA, 1994).

Os hospitais são considerados organizações 
prestadoras de serviços, independente da categoria 
hospitalar e da classificação dos serviços, devido à 
simultaneidade entre a produção e o consumo do 
bem. Segundo Raimundini (2003), de maneira ge-
ral, podem-se identificar quatro conjuntos de servi-
ços prestados, simultaneamente, nos hospitais para 
que um cliente (o paciente) seja atendido: serviços 
administrativos, serviços gerais, serviços técnicos/
especializados e serviços de internação. 

Segundo Botelho (2000), a combinação das 
atividades necessárias desenvolvidas em um hospi-
tal para prestar o serviço contribui para que a estru-
tura organizacional se torne grande e complexa. É 
comum – para muitas delas, até, essencial – que as 
organizações hospitalares mantenham atividades de 
prestação de serviços internos para dar suporte às 
atividades afins, principalmente para exercer o ser-
viço de diagnóstico, tratamento e acompanhamento 
terapêutico. Entre esses serviços, têm-se: radiologia, 
laboratório, ultrassonografia, hemodinâmica, farmá-
cia e central de materiais esterilizados (CME).

Considerando os diversos serviços de apoio re-
alizados em um hospital destaca-se a CME. O Centro 
de Material e Esterilização (CME) destina-se a receber 
e lidar com materiais considerados sujos e contami-
nados, e ao final do processo restituí-los esterilizados 
(BRASIL, 2007); é um setor de apoio de natureza 
técnico-operacional. De acordo com a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2007), a CME é 
uma unidade da organização hospitalar responsável 
pela recepção, expurgo, limpeza, descontaminação, 
preparo, esterilização, guarda e distribuição dos ma-
teriais utilizados nos diversos setores do hospital. A 

partir desta definição, entende-se que a CME é uma 

área importante para que os materiais médicos e hos-

pitalares que entram em contato com os pacientes, 

e possuem vida útil superior a uma utilização, pos-

sam ser reutilizados. O Ministério da Saúde (BRASIL, 

2002), em relação à  planta física, recomenda um 

fluxo contínuo sem retrocesso e sem cruzamento do 

material limpo com o contaminado.

A ANVISA (2007) ainda comenta que a CME 

poder ser localizada dentro ou fora da organização 

hospitalar. Isso significa que os hospitais podem 

manter uma unidade da CME dentro da estrutura 

físico-operacional do hospital e também utilizar ser-

viços terceirizados.

CONTExTUALIzANDO O SISTEMA DE 3. 
CUSTEIO ABC

Hansen e Mowen (2006) sustentam que este 

sistema de custeio pressupõe que as atividades con-

somem recursos e que os produtos (ou um objeto de 

custo qualquer) consomem as atividades. Os demais 

sistemas de custeio alocam os custos dos recursos 

diretamente ao produto. Segundo Kaplan e Cooper 

(1998), o método de custeio por absorção consiste 

em separar os custos e as despesas, fazer a apropria-

ção dos custos diretos aos produtos e, por meio de 

rateio, executar a apropriação dos custos indiretos. 

Neste caso as despesas iriam direto para o resultado, 

e aí está o problema. Quando utiliza esse método, a 

organização pode apresentar um lucro maior em seu 

resultado, mesmo tendo uma redução no volume de 

vendas.  Isso ocorre porque parcelas dos custos fixos 

estão agregados aos produtos estocados.  Para não 

prejudicar o desempenho da organização, devem-se 

tomar cuidados ao utilizar as informações fornecidas 

por esse sistema.  

Já o ABC determina que o processo de fabrica-

ção esteja ligado às atividades realizadas, e que são 

elas que incorrem em custos. Warren et al. (2003) 

citam que esses grupos de atividades têm direciona-

dores de custo (primários e secundários), concretiza-

dos em taxas que possibilitam a alocação dos custos 

de forma teoricamente mais precisa.

Embora originário da indústria, o Sistema ABC 

teve, desde o início, sua aplicação voltada para a área 

de prestação de serviços (KAPLAN; COOPER, 1998). 

Essa ênfase deve-se ao fato de que na área de pres-

tação de serviços os custos indiretos (overhead) têm 

maior participação no custo total do serviço presta-

do do que na área industrial ou comercial (produto 

fabricado ou comercializado). Como o sistema ABC 

concentra sua ação na alocação dos custos indiretos 

aos produtos e/ou serviços, foi na área de prestação 

de serviços que ele mais se difundiu. 
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O sistema ABC tem por finalidade reduzir as 
distorções provocadas por rateio arbitrário dos custos 
indiretos, podendo ser também aplicado aos custos 
diretos, principalmente à mão-de-obra (MCLEAN, 
2003). Sua maior diferença em relação aos métodos 
tradicionais reside no tratamento dado aos custos 
indiretos. Comenta-se também que o sistema ABC, 
desde seu início, voltou-se para a área de serviços 
porque a incidência de custos indiretos nesta é maior 
em relação à indústria ou ao comércio. O seu diferen-
cial em relação aos sistemas de custeio tradicionais 
é o fato de aprimorar a alocação dos custos indire-
tos aos serviços. Segundo Horngren et al. (2004) 
e Jonhson e Kaplan (1993), esse diferencial permite 
evitar distorções de subavaliação ou superavaliação 
desses custos aos serviços, além de permitir o con-
trole de sua causa. Assim, sendo as organizações 
hospitalares empresas prestadoras de serviços em 
saúde, estas são grandes candidatas ao sucesso com 
a implantação do Sistema ABC.

o Sistema aBC em hospitais3.1. 

As principais pesquisas realizadas no Brasil 
sobre gestão de custos em hospitais são sintetica-
mente abordadas nesta seção. Foram feitas revi-
sões de revistas e eventos científicos das áreas de 
Contabilidade e Administração, bem como em livros 
técnicos das áreas de Contabilidade, Finanças e Ad-
ministração Hospitalar. .

O Quadro 1 apresenta os autores, a área onde 
foi realizada a pesquisa  e os principais resultados 
encontrados

Diversos autores apresentam trabalhos rela-
cionados a custos em hospitais, contudo são pou-
cos os que abordam o sistema de custos na CME. 

Botelho (2006), em sua tese de doutorado, aplicou 
a metodologia de apuração de custos baseado em 
atividades em todo o HUCF. Entretanto, o estudo da 
aplicação do Sistema ABC na CME ainda é tratado de 
forma incipiente. 

 METODOLOGIA DE PESqUISA 4. 

O método de pesquisa adotado foi o estudo 
de caso. De acordo com Yin (2001) o estudo de caso 
é uma estratégia de pesquisa que contribui para a 
compreensão dos fenômenos individuais, organiza-
cionais, sociais e políticos complexos por intermédio 
de uma investigação ex post facto de eventos da 
vida real. 

A pesquisa qualitativa, de acordo com Denzin 
e Lincoln (2005), enfatiza a verificação de teorias já 
existentes, com a vantagem de poder investigar com 
profundidade o evento em estudo por meio de entre-
vistas e observações in loco, e identificar variáveis 
que se complementam, confirmam ou contrastam. 

Desse modo, a pesquisa caracteriza-se por ter 
natureza qualitativa, tendo o estudo de caso como 
estratégia de pesquisa. São estudados quatro casos, 
todos delimitados ao setor da CME dos seguintes 
hospitais: i) Hospital I é um hospital privado com 
fins lucrativos; ii) Hospital II é, também, um hospital 
privado, mas com natureza filantrópica, isto é, sem 
fins lucrativos; iii) Hospital III é um hospital público, 
portanto sem fins lucrativos e; iv) HUCF é um hospital 
público de ensino, vinculado a Universidade Estadual 
de Montes Claros (UNIMONTES), em Montes Claros, 
Estado de Minas Gerais.

Nos três primeiros hospitais foram obtidos 
dados primários a partir de visitas in loco realizadas 
em setembro de 2005, novembro de 2006 e maio 

quadro 1: Principais pesquisas realizadas no Brasil em Gestão de Custos Hospitalares
Autor(a) Área da Pesquisa Principais resultados

Struett 
(2002)

Ginecologia e Obstetrícia – Hospital 
Universitário de Maringá – PR

Melhor compreensão do processo de prestação de serviço

Struett 
(2005)

Laboratório de Análises Clínicas 
em um Hospital Filantrópico – Ma-
ringá-PR

Possibilita a gestão estratégica (planejamento e o controle gerencial, 
eliminando ou reduzindo as atividades que não agregam valor, além de 
possibilitar a alteração de processos e a diminuição dos desperdícios)

Abbas, Leza-
na e Menezes 
(2002)

Serviço de Processamento de Rou-
pas no Hospital Universitário de 
Florianópolis – SC

Possibilita o controle de custos e tomada de decisões (redução de des-
perdícios e tempo ocioso do processo)

Botelho 
(2000)

Hospital Universitário Clemente Fa-
ria (HUCF), no setor de Ginecologia 
e Obstetrícia em MG

O sistema trouxe benefícios à gestão financeira e melhorias no controle 
da execução das atividades

Raimundini 
(2003)

Setor de Obstetrícia, envolvendo 
procedimentos de parto normal e 
cesáreo, no HUM em Maringá - PR e 
no HUCF, em Montes Claros, MG.

Melhor análise do processo de prestação de serviços e a necessidade 
de investimentos em sistema de informações e profissionais qualifica-
dos em gestão de custos e treinamento para o sucesso da implantação 
do sistema

Gonçalves 
e Doehler 
(2004)

Custo do transplante pulmonar 
no Hospital das Clínicas da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG)

A melhor visualização do processo possibilitou identificar que os re-
passes do SUS não deveriam ser por procedimentos e sim por tempo 
de internação em CTI

Reis (2004)
Hospital de pequeno porte em Lon-
drina – PR

A falta de equipamentos, de infra-estrutura, de sistema de informação 
e de pessoal qualificado, além da forma de gestão centralizada adotada 
pela empresa, dificultou a implantação do sistema ABC

Fonte: Os autores
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de 2007, respectivamente. O HUCF foi tratado como 

dado secundário, a partir da pesquisa de doutora-

mento realizada por Botelho (2006). 

As técnicas de coleta de dados que foram uti-

lizadas são: pesquisa bibliográfica em livros, artigos, 

dissertações, teses e materiais disponíveis em sítios; 

observações diretas não participantes, entrevistas 

e; consulta a arquivos e documentos. As entrevistas 

foram a principal fonte de dados para a realização 

desta pesquisa, complementada e/ou confirmada 

pelas demais técnicas de coleta de dados (pesquisa 

documental e observação direta não participante). A 

entrevista, de acordo com Flick (2004), tem a van-

tagem de o entrevistado expor sua opinião, entendi-

mento e descrever os eventos que acontecem sobre 

determinado objeto em estudo ou observação pelo 

pesquisador.

Como sugere Yin (2001), também foi utiliza-

do o protocolo de pesquisa. Este tem a finalidade de 

conduzir a coleta de dados e principalmente fazer 

as anotações de campo ao final de cada visita. Para 

este autor, o protocolo de pesquisa também é útil e 

importante para conduzir e aumentar a confiabilidade 

do estudo de caso, principalmente quando se trata 

de dois ou mais casos, realizados simultaneamente 

ou não por um grupo de pesquisa. 

A pesquisa apresenta uma modelagem de 

atividades desenvolvidas na CME, sob a perspectiva 

do Sistema ABC. Cooper e Schindler (2003) definem 

modelagem como representação de um sistema que 

é construído para estudar alguns aspectos do siste-

ma ou o sistema num todo. Desse modo, o sistema 

é o custeio baseado em atividades, e a pesquisa con-

centra-se no estudo das atividades desenvolvidas na 

CME de quatro hospitais. 

ESTUDO DE CASOS5. 

a CMe no hospital i5.1. 

A CME do Hospital I, situado na cidade de Belo 

Horizonte, Estado de Minas Gerais, possui 12 funcio-

nários, funcionando 24 horas por dia e é responsável 

por promover materiais livres de contaminação para 

serem utilizados nos mais diversos procedimentos em 

pacientes atendidos no Hospital. Este setor acredita 

na segurança da esterilização como garantia de bom 

atendimento aos pacientes. 

Esterilização é a destruição de todas as for-

mas de vida microbiana (vírus, bactérias, esporos, 

fungos, protozoários e helmintos) por um processo 

que utiliza agentes químicos ou físicos e tem como 

objetivo incapacitar a reprodução de todos os or-

ganismos presentes no material a ser esterilizado, 

provocando a morte microbiana até que a probabili-

dade de sobrevivência do agente contaminante seja 

menor que 1:1.000.000, quando um objeto pode 

então ser considerado estéril. O parâmetro utilizado 

para a certificação da esterilização é o esporo bac-

teriano (forma mais resistente aos agentes esterili-

zantes), ou seja, para se assegurar a esterilização 

de um artigo todos os esporos devem ser destruídos 

(ROMANO, 2007).

Ainda, de acordo com a autora, a esteriliza-

ção tem grande importância, pois através dela se 

consegue destruir microrganismos de objetos, rou-

pas, equipamentos e outros materiais médicos que 

entram em contato direto ou indireto com pacientes, 

evitando assim a contaminação em procedimentos 

cirúrgicos, curativos ou na realização de qualquer 

outro procedimento, evitando a transmissão de do-

enças entre pacientes. 

Na CME I, o processo de esterilização come-

ça na sala de expurgo, com a lavagem feita através 

de solução enzimática. Como exemplos, os blocos 

obstétrico e cirúrgico enviam, ao término de cada 

cirurgia, os materiais sujos embalados em sacos 

plásticos, que são fechados e lacrados. Esses mate-

riais são encaminhados para o subsolo onde ficam 

num local para armazenamento de materiais sujos 

denominados expurgo.

Nesta área há uma janela com campainha 

onde os funcionários responsáveis por cada setor 

entregam o material sujo. O material sujo chega ao 

setor por meio de um carrinho, recebido por um fun-

cionário da própria CME. Todo o material que vai para 

CME para fins de esterilização é armazenado nesta 

área de expurgo. No expurgo os materiais sujos são 

lavados e secados. O almoxarifado é responsável pelo 

fornecimento dos produtos (líquidos) utilizados pelo 

expurgo, na CME. 

Depois da limpeza, os instrumentos cirúrgicos 

e hospitalares são preparados, acondicionados e en-

caminhados para as autoclaves, na temperatura de 

121º. Os materiais que não suportam a alta tempe-

ratura das autoclaves seguem para o processamen-

to de esterilização química. Após a esterilização, os 

instrumentos são acondicionados e estocados no Ar-

senal para, posteriormente, serem redistribuído nos 

diversos setores.

Os materiais termo sensíveis são esterilizados 

por uma empresa terceirizada, pois necessitam de 

um gás especifico (óxido de etileno) para limpeza. 

Contudo, a lavagem e secagem do material são re-

alizadas na própria CME, onde passam inclusive por 

uma secagem bastante criteriosa, feita manualmen-

te por ar comprimido. Existe um funcionário do CME 

responsável somente pelos materiais termosensíveis. 

O óxido de etileno, em contato com a água, torna-

se uma substância cancerígena, portanto a empresa 
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terceirizada nem recebe o material se for encontrado 
uma gotícula de água.

O hospital possui duas autoclaves, que são 
máquinas responsáveis pela esterilização dos ma-
teriais. Depois da lavagem e secagem, os materiais 
ficam nessas máquinas para esterilização e depois 
mais um tempo para secagem do vapor. Os mate-
riais ficam em média 1 hora dentro da autoclave, 
sendo que mais de 65% deste tempo é gasto para a 
secagem dos materiais. Existe um controle manual 
de tudo que entra e sai das autoclaves. Existe um 
rodízio para o funcionamento das autoclaves, uma 
é para o plantão par e a outra é para o plantão ím-
par, as duas autoclaves nunca trabalham juntas.  Os 
materiais ficam dentro de um pano, formando um 
pacote. Todos os pacotes são identificados com uma 
etiqueta que contém data de esterilização e a data 
de validade. 

 Os setores do Hospital I que utilizam os ser-
viços da CME são: bloco cirúrgico; bloco obstétri-
co; pronto atendimento infantil; pronto atendimen-
to adulto; UTIs; unidade de internação; pediatria; 
consultórios. Existem horários estipulados para que 
cada setor do hospital pegue seu material necessá-
rio, funciona como um tipo de troca, o responsável 

por buscar o material deve levar o mesmo tipo de 
material, só que sujo, e trocar por um limpo. É feito 
um controle através de um protocolo, que contem 
horários de entrada e saída dos materiais, e ainda a 
assinatura do responsável do CME. Por enquanto esse 
controle é realizado manualmente, contudo pretende-
se informatizá-lo.

Há um controle feito pela CME de materiais 
que vão para a manutenção interna e externa, feito 
com planilhas, indicando quais materiais foram para 
a manutenção e quais já estão precisando ir. A ma-
nutenção das autoclaves é feita no próprio hospital, 
pelo setor de manutenção. A vida útil dos materiais 
tem uma média de 7 anos, menos as pinças e te-
souras que vão para a manutenção (externa) quando 
acumulada uma quantidade mínima.

Os materiais são marcados para identificação 
com fitas coloridas. Para fins de controle, toda cai-
xa de material de instrumental, montada na CME, 
é marcada por cores; por exemplo, uma caixa para 
fazer um determinado procedimento possui uma cor 
diferente da caixa para o procedimento de parto ce-

sárea. São pequenas fitas, importadas, que não der-
retem com o calor das autoclaves. O setor que pos-
sui o maior grau de urgência sobre os instrumentais 
esterilizados, segundo o entrevistado, são os blocos 
cirúrgico e obstétrico.

Alguns instrumentais esterilizados pela CME 
não são do próprio hospital. Contudo existem alguns 
médicos que têm seu próprio instrumental. A CME 
esteriliza, mas as caixas já chegam montadas. Os 
médicos que possuem material próprio contratam 
instrumentadores, essas pessoas chegam à CME 
com o material já lavado, ou lavam na própria CME, 
embalam, e entregam para esterilização. Quando as 
caixas dos médicos chegam à CME fechadas, todas 
são abertas novamente e passam pelo processo de 
identificação dos funcionários. Contudo o hospital 
pretende proibir o uso de materiais que não são do 
próprio hospital.

As bandejas de materiais são pré-definidas, 
existe uma listagem de quantas bandejas e quais os 
tipos que a CME possui. Entre os 15 tipos existentes, 
uma bandeja é geral, para procedimentos comuns, e 
existem ainda alguns materiais que não entram em 
bandeja alguma, ficam avulsos. O quadro 2 apresenta 
as atividades desenvolvidas na CME do Hospital I.

De acordo com Botelho (2006), os procedi-
mentos da CME podem ser resumidos no fluxograma 
da Figura 1.

a CMe no hospital ii5.2. 

O Hospital II também está localizado na cida-
de de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O serviço de 
esterilização de materiais neste hospital é realizado 
por um setor que faz parte da estrutura hospitalar 
e por uma empresa terceirizada. Como no Hospital 
I, a CME no Hospital II é responsável pela limpeza e 
descontaminação de materiais e roupa que entram 
em contato com os pacientes.

A pesquisa realizada no mês de novembro 
de 2006, tendo como principal fonte de dados a en-
trevista, complementada por observação direta não 
participante e consulta a documentos, possibilitou 
identificar a quais setores que a CME presta serviço 
e de quais setores ela recebe serviços. 

quadro 2: Descrição das atividades na CME do Hospital I
Atividade Descrição

Recolhimento do material Recolher o material nos setores do hospital

Limpeza e secagem Fazer a limpeza utilizando solução enzimática e a secagem dos materiais

Preparo do material Separar, embalar, identificar e datar com fitas adesivas os materiais

Esterilização Colocar materiais na autoclave pra esterilização

Armazenamento e Distribuição Armazenar os materiais esterilizados e distribuir quando requisitado.
Controlam-se os materiais de acordo com o prazo de validade da esterilização

Fonte: dados primários (entrevista e observação não-participante – Setembro /2005
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Os principais clientes da CME são: 

Farmácia Hospitalar: esterilização do material uti-• 

lizado para alimentação parenteral;

Centro Cirúrgico: campos utilizados nas cirurgias. • 

O centro cirúrgico é principal usuário dos serviços 

realizados pela CME, consumindo cerca de 67% de 

todo o serviço realizado por esta;

Outros setores: CTI, Hemodiálise e Unidade de • 

Internação, principalmente os campos (roupas utili-

zadas pelos pacientes).

Para que a CME possa prestar seu serviço, ela 

solicita serviços de outros setores do hospital:

Lavanderia: na lavagem de roupas que posterior-• 

mente, na CME, serão esterilizadas. Essas roupas são 

usadas, na sua grande maioria, no centro cirúrgico. 

Neste setor ficam funcionários da CME para dobrar as 

roupas – fazer os pacotes que serão esterilizados;

Compras: realiza a aquisição de papel crepado e • 

tecidos de algodão para embalar os materiais que 

são esterilizáveis além de outros materiais, como fita 

adesiva, fita para a autoclave, detergente e produtos 

químicos para a lavagem dos materiais;

Manutenção: manutenção e reparo das máquinas • 

de autoclave e dos compressores;

Caldeiras: fornecimento de vapor para as máqui-• 

nas de autoclave;

Almoxarifado: fornece o papel crepado adquirido • 

pelo setor de compras à CME. O Almoxarifado é res-

ponsável pela requisição de compra do papel crepado, 

feita ao setor de compras e;

Farmácia: fornece luvas para uso durante o ma-• 

nuseio de materiais sujos (expurgo) e materiais 

cortantes.

Analisando o processo de prestação de serviço 

de esterilização de materiais e roupas, observaram-

se as seguintes etapas do processo:

Expurgo: o material chega todo sujo, contamina-• 

do. Neste setor separa por tipo de material, faz a 

limpeza e seca;

Preparo: faz a preparação padronizada dos ma-• 

teriais, embala e identifica para a esterilização. A 

roupa que vem da lavanderia já está limpa, não pas-

sando pelo expurgo. Já está dobrada, sendo neces-

sário apenas a identificação para ser encaminhada 

à esterilização;

Esterilização a vapor em autoclave: faz a esterili-• 

zação dos materiais embalados;

Arsenal: depósito dos materiais esterilizados en-• 

quanto não são enviados aos setores usuários dentro 

do prazo de validade da esterilização. Se o material 

não for utilizado dentro do prazo de validade de es-

terilização, ele deve ser novamente esterilizado.

A partir desses processos foram identificadas 

as atividades que são realizadas em cada processo, 

como demonstra o Quadro 3.

Os materiais que são encaminhados para es-

terilização na empresa terceirizada chegam à área de 

expurgo para serem lavados e secados. Segue para 

a preparação, onde se faz a identificação e controle 

de quais materiais são encaminhados à empresa ter-

ceirizada. Quando os materiais voltam da empresa 

terceirizada, já esterilizados, a área de Arsenal faz 

conferência de retorno e armazena para a distribui-

ção aos setores que solicitarem. Nota-se que, quando 

os materiais que são encaminhados para a empresa 

terceirizada, não se realiza somente a atividade de 

esterilização.

Figura 1: Fluxograma da CME

Fonte: Fluxograma (adaptado de BOTELHO, 2006)

Clínicas Setores de Apoio

Expurgo

Sala de Preparo Esterilização Química

Distribuição

Estirilização interna

Bloco Obstétrico e Cirúrgico

Sala de Autoclave

Arsenal
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a CMe no hospital iii5.3. 

A CME do Hospital III, situado na cidade de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, possui 7 
funcionários e funciona 24 horas por dia, todos os 
dias. Todos os funcionários do setor sabem ou têm 
conhecimento de como são desenvolvidos todos os 
processos e atividades do setor, e revezam os servi-
çosentre si. O material sujo chega à CME, e fica em 
uma espécie de mesa aguardando para ser lavado. 
Depois de lavado, vai para a secagem, que é feita em 
tubos por meio de compressores. Após a secagem, 
os materiais vão para a esterilização na autoclave, 
permanecendo por 2 horas, sendo que 55 minutos 
são destinados para o resfriamento. Neste hospital, 
os materiais são separados por sujos e muito sujos. 
O material do CTI já vem pré-lavado, por conter um 
pequeno expurgo na própria CTI. 

A CME é que controla a reposição ou conserto 
dos materiais. Todo o material é do hospital, exceto  
o do cirurgião plástico, que aparece esporadicamente, 
no máximo uma vez por mês. Sua assistente é quem 
faz a lavagem básica dos materiais e os leva ainda 
molhados de volta para o cirurgião (o hospital não se 
responsabiliza pela esterilização de materiais pessoais 
dos médicos do hospital). O hospital terceiriza um tipo 
de lavagem que utiliza óxido de etileno, esse mate-
rial vai pelo correio e é entregue da mesma forma. 
A durabilidade dos materiais está ligada à qualidade 
e à conservação. A limpeza deve ser feita de acordo 
com o especificado nos produtos químicos, para não 
corroerem. Os materiais são utilizados a mais de 16 
anos sem troca alguma, somente com reparos.

É feita a revisão nas máquinas uma vez por 
mês pelo próprio hospital. Já houve casos das duas 
únicas autoclaves estragarem de uma só vez. Ocor-

rido isso, o material segue para outro hospital, locali-
zado nas proximidades, para ser esterilizado. As duas 
autoclaves existentes no hospital têm capacidade de 
apenas 75 litros cada uma. Os materiais referentes 
ao parto cesárea têm prioridade, já que esses kits 
são poucos no hospital, apenas seis.

O material é estocado em uma estante no 
próprio CME, e cada setor busca e leva seu próprio 
material, com controle feito manualmente. Os mate-
riais não são identificados individualmente, somente 
os kits possuem identificação. 

Os materiais têm duração de 7 dias em esto-
que, depois disso devem ser esterilizados novamente. 
Os termosensíveis duram 2 meses, mas têm tempos 
diferentes de permanência na autoclave. Todos os 
setores são clientes do CME. 

A partir desses processos foram identificadas 
as atividades que são realizadas em cada processo, 
como demonstra o Quadro 4:

A CME no HUCF5.4. 

De acordo com Botelho (2006) na pesquisa 
realizada no HUCF, CME desenvolvia as seguintes 
atividades: distribuição de medicamentos e materiais 
médico-hospitalares, gestão logística, assistência 
farmacêutica em comissões, atenção farmacêutica 
aos pacientes e ao corpo clínico, e administração do 
setor (Quadro 5).

Depois de estabelecidas as atividades desen-
volvidas pelo setor, Botelho (2006) identifica os di-
recionadores de recursos responsáveis pela transfe-
rência de recursos consumidos no mesmo. São eles: 
tempo (em minutos), alocação direta, estimativa ge-
rencial e KWh, demonstrados no Quadro 6.

Identificados os direcionadores de recursos, 
mensuram-se os custos de cada atividade. Em se-

quadro 4: Descrição das atividades na CME do Hospital III
Atividade Descrição

Recebimento e separação O material sujo chega advindo dos setores e são separados por sujo e muito sujos

Limpeza e secagem Fazer a limpeza e a secagem dos materiais em tubos por meio de compressores 

Preparo do material Segregar conforme padrão, embala e identifica os materiais

Esterilização Colocar os materiais na autoclave pra esterilização

Armazenamento
Armazenar os materiais esterilizados em uma estante na própria CME.
Controlam-se os materiais de acordo com o prazo de validade da esterilização.
Distribui-se conforme requisição dos setores do hospital

Fonte: dados primários (entrevista e observação não participante – Maio/2007)

quadro 3: Descrição das atividades na CME do Hospital II
Atividade Descrição

Recebimento e segregação Recebem-se e segregam-se os materiais em sujos e limpos

Limpeza e secagem Faz a limpeza e a secagem dos materiais utilizando detergentes e produtos químicos. 

Preparo do material Segrega conforme padrão, embala e identifica os materiais

Esterilização Coloca materiais na autoclave pra esterilização

Armazenamento e Distribuição Armazenar os materiais esterilizados e distribuir quando requisitado.
Controla os materiais de acordo com o prazo de validade da esterilização

Fonte: dados primários (entrevista e observação não participante – Novembro/2006)
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guida, identifica-se o objeto de custos do setor. De 

acordo com Botelho (2006), a CME do HUCF tem 

como objeto de custo o serviço de esterilização de 

materiais, tendo como quantificação deste serviço o 

número de cargas esterilizado.

De acordo com as informações coletadas, per-

cebe-se que o estudo realizado no HUCF difere em 

alguns pontos dos estudos realizados nos hospitais I, 

II e III. No HUCF, a CME possui o custo de distribuição 

dos materiais assim que requisitados pelos setores 

de apoio, clínicas e blocos cirúrgico e obstétrico. Em 

todos os outros hospitais pesquisados nesse trabalho, 

a distribuição não se configura como uma atividade 

da CME, já que são os próprios setores requisitantes 

que levam e buscam os materiais.

CONCLUSãO6. 

De acordo com os resultados obtidos com a 

pesquisa, conclui-se que o sistema ABC, além de 

proporcionar um melhor custeamento dos serviços, 

como ferramenta de gestão financeira, configura-se 

como uma ferramenta gerencial muito útil. A utiliza-

ção desse sistema permite uma melhor determinação 

do preço dos serviços, identifica custos relevantes, 

planeja atividades, estabelece metas de custos e con-

trola investimentos. As pesquisas têm demonstrado 

que esse sistema possibilita apurar os custos reais 

de cada serviço, eliminar os desperdícios e auxiliar 

na tomada de decisões, além de identificar quais ati-

vidades agregam valor. 

A pesquisa bibliográfica permitiu concluir que 

existem passos que devem ser seguidos para a im-

plantação do sistema ABC em organizações hospi-

talares, sendo a primeira etapa o envolvimento de 

todos os funcionários e a conscientização da neces-

sidade de uso do sistema. São necessários também 

o detalhamento das atividades e dos direcionadores 

de custos, o conhecimento dos recursos e a identifi-

cação dos direcionadores de custo. Isso é confirma-

do durante a realização das pesquisas no Hospital I, 

Hospital II e Hospital III, quando o objetivo principal 

foi mapear as atividades desenvolvidas em todas as 

áreas do hospital e identificar como estas atividades 

se relacionam. Pôde-se concluir que as organizações 

de saúde não conhecem os custos reais dos servi-

ços prestados. Isso prejudica a gestão financeira e a 

competitividade. A exemplo de outras empresas, as 

organizações hospitalares privadas têm por objetivo 

obter lucratividade. Nesse contexto, o SUS configu-

ra-se como um convênio não muito propício para 

tal fim, pois remunera os procedimentos por meio 

de “pacotes fechados”, independente da quantidade 

consumida de recursos. É necessário tomar decisões 

relacionadas ao corte de atendimentos e investir em 

convênios mais rentáveis. 

Neste sentido, conclui-se fundamentado nos 

resultados apresentados na seção 3, que o sistema 

ABC se mostra como uma ferramenta útil para este 

setor, pois possibilita identificar com objetividade e 

clareza as diferentes atividades realizadas, agilizando 

o processo de mensuração, análise dos custos, gestão 

financeira, planejamento e tomada de decisão. É im-

portante mencionar que o custeio ABC terá restrições 

na implantação e nas informações geradas se a orga-

nização hospitalar não dispuser de recursos, como: 

sistema de informações; infra-estrutura em equipa-

mentos de informática; e profissionais especializados 

em gestão financeira e em sistemas de custos. A falta 

desses recursos para implantar e manter o sistema 

ABC pode prejudicar e comprometer a precisão das 

informações geradas. Além disso, o mau gerencia-

mento na implantação e na manutenção do sistema 

ABC limita a confiabilidade das informações geradas 

para a tomada de decisão.

Os resultados da pesquisa possibilitam con-

cluir que o setor de CME Hospitalar dos Hospitais I, 

quadro 6: Descrição das atividades do HUCF
Recursos Direcionadores de Recursos

Pessoal Tempo em minutos

Material de Expediente Estimativa Gerencial

Energia Elétrica KWh

Telefone Alocação direta

Água e esgoto Estimativa Gerencial

Recursos Recebidos de Outros Setores Tempo em minutos
                         Fonte: dados secundários (adaptado de BOTELHO, 2006)

quadro 5: Descrição das atividades do HUCF
Atividade Descrição

Recolhimento do material Recolher, receber e conferir os materiais contaminados

Limpeza e secagem Colocar material em solução aquosa, enxaguar, desinfetar e enxaguar novamente

Preparar material Conferência, separação, rotulação e identificação dos materiais

Esterilização Colocar materiais na autoclave para a esterilização

Armazenamento e Distribuição Armazenar os materiais esterilizados e distribuir quando requisitados

Gerenciamento Gerenciamento do setor
Fonte: dados secundários (adaptado de BOTELHO, 2006)
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Uma aplicação do custeio baseado em atividades na central de materiais esterilizados de hospitais

II e III apresenta as informações necessárias para 
a aplicação do sistema ABC. Algumas melhorias em 
controles de entrada e/ou saída dos materiais na 
CME são necessárias, mas não inviabilizam a im-
plementação deste sistema de custeio. Dessa forma 
conclui-se que a modelagem, objetivo principal da 
pesquisa descrita neste artigo, é viável e os proces-
sos e as atividades desenvolvidas na CME dos quatro 
hospitais pesquisa bastante similares, o que permite 
a criação de um modelo genérico aplicável a hospi-
tais que apresentem características semelhantes ao 
estudados. A partir desta modelagem é possível im-
plementar o Sistema ABC em qualquer tipo de orga-
nização hospitalar, tanto em hospitais públicos, como 
é o caso do HUCF, quanto em hospitais privados com 
fins lucrativos ou não. 

É importante mencionar que a implementação 
do Sistema ABC em outras unidades hospitalares de-
manda, previamente, um estudo para identificar quais 
são as adaptações necessárias e quais as limitações 
de infra-estrutura. Por fim, conclui-se que a meto-
dologia adotada foi adequada para a realização da 
pesquisa, pois proporcionou a realização do estudo 
em profundidade, a compreensão dos eventos ocor-
ridos no setor de CME e sua relação com os demais 
setores do hospital, inclusive, o serviço prestado ao 
cliente bem como a comparação entre as pesquisas no 
Hospital I, Hospital II e Hospital III (dados primários) 
e as pesquisas realizadas por outros pesquisadores 
(dados secundários).

Artigo convidado em:� 10/2007
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COLAPSO –� como as sociedades escolhem 
o fracasso ou o sucesso

Jared Diamond

por João Bosco Moura Tonucci Filho

Colapso – como as sociedades escolhem o 

sucesso ou o fracasso€ é o novo livro de Jared Dia-

mond. Publicado em 2005, o livro foi aclamado pela 

crítica internacional, e lentamente vem recebendo 

maior atenção dos leitores brasileiros e também da 

comunidade científica. Diamond, ganhador do Prêmio 

Pulitzer pelo livro Armas, Germes e Aço, é biogeó-

grafo, professor de geografia na UCLA e pesquisador 

renomado de biologia evolutiva. Por mais de uma 

década foi diretor da sucursal americana da World 

Wildlife Fund (WWF), o que demonstra o seu com-

prometimento com a questão ambiental.

O título do livro, a capa que estampa uma im-

ponente pirâmide maia abandonada e a abertura com 

o trágico poema Oximandias de Shelley podem as-

sustar os leitores incautos. Estaria a nossa sociedade 

fadada também ao colapso? O que podemos aprender 

com os colapsos de outras sociedades do passado? 

Quais são os principais fatores que desencadeiam o 

declínio irreversível de uma civilização? São estas as 

perguntas que Diamond procura responder com este 

volume maciço de mais de 600 páginas. A linguagem 

do autor é clara, destinada aos leigos. Suas histórias 

são deliciosamente narradas, sem a pomposa preten-

são dos textos científicos. Trata-se de um livro aberto 

a todos. Sua mensagem é atual, principalmente por 

conta do reconhecimento crescente da questão am-

biental não só por ambientalistas e ecologistas, mas 

também por diversos segmentos da sociedade.

O livro se divide em 4 partes, além de um pró-

logo explicativo que dá o tom teórico da discussão. 

Segundo o autor, uma sociedade entra em colapso 

quando perde grande parte da sua complexidade 

social, econômica e cultural, além de perdas demo-

gráficas que podem resultar em seu total desapare-

cimento. O seu método é histórico e comparativo; 

não há determinismos e nem condições idênticas 

entre os casos estudados. Cada sociedade passa por 

processos próprios, específicos, mas mesmo assim 

Diamond extrai alguns padrões gerais que orientam 

o colapso. Ele identifica cinco fatores explicativos, 

que quase nunca aparecem independentemente: 

dano ambiental, mudança climática natural, vizinhos 

hostis, parcerias  comerciais (amistosas ou não) e as 

respostas da sociedade aos seus problemas. Apesar 

de analisar todos eles, o foco maior é dado ao dano 

ambiental e à percepção e atitudes das sociedades 

diante dos sinais de fracasso. São diversos os tipos 

de impactos ambientais: desmatamento e destruição 

do habitat, problemas com o solo (erosão, salinização 

e perda de fertilidade), problemas com o controle da 

água, sobrecaça, sobrepesca, introdução de espécies 

exóticas, impacto do crescimento populacional, mu-

danças climáticas provocadas pelo homem, acúmulo 

de produtos químicos tóxicos no ambiente, carência 

de energia e utilização máxima da capacidade fotos-

sintética do planeta. Os quatro últimos problemas 

são exclusivos dos tempos modernos e da sociedade 

industrial. Ainda nesta parte introdutória, Jared Dia-

mond coloca a sua posição “política” como intermedi-

ária entre os apocalípticos ambientalistas alarmistas e 

o mundo cético e pragmático dos homens de negócio. 

A sua sensatez, o seu “otimismo moderado” (como 

ele mesmo se define) e sua aguçada capacidade de 

análise e síntese perpassam todo o livro.

Na primeira parte do livro, Diamond introduz 

suas idéias básicas investigando um vale no estado 

norte-americano de Montana, com o qual tem gran-

de contato desde a infância. Assim, ao mesmo tem-

po em que os problemas ambientais e econômicos 

da região vão sendo apresentados, o autor dá voz a 

seus moradores. Percebemos assim como é diferente 

a opinião de cada um sobre a situação do Bitterroot 

Valley, o que implica na percepção da dificuldade de 

DIAMOND, JARED. Colapso – como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. 1a Edição. Rio de Janeiro: 
Record, 2005. 685p

*Pesquisador do Núcleo de Pesquisa em História Econômica e Demográfica do CEDEPLAR/FACE/UFMG e graduando em Ciências Econômicas nesta 
mesma instituição. Endereço eletrônico de contato: jtonucci@cedeplar.ufmg.br.
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uma gestão comunitária adequada do meio-ambiente 
local e também a diversidade de valores e posições 
de cada grupo social. Além disso, Diamond chama 
atenção para o fato de que mesmo em Montana, um 
dos estados menos habitados e mais intocados dos 
EUA, já há uma complexidade de questões ambien-
tais emergindo.

Na segunda e mais extensa parte, intitulada 
Sociedades do Passado, Diamond descreve o colapso 
de cinco sociedades antigas. No último capítulo desta 
parte, um pouco de esperança: sociedades que conse-
guiram superar os seus problemas e se reproduziram 
sustentavelmente até hoje. Os fracassos: Ilha de Pás-
coa, ilhas Pitcairn e Henderson no Pacífico, sociedade 
dos anasazis no sudoeste dos EUA, império maia na 
península de Yucatán (México) e a Groenlândia Nór-
dica dos vikings (caso mais exaustivamente analisa-
do pelo autor, e também emblemático porque outra 
sociedade conseguiu sobreviver no mesmo ambiente, 
os inuits). Os sucessos: Islândia viking e moderna, 
terras altas da Nova Guiné, ilha Tikopia no Pacífico 
e o Japão da Era Tokugawa. São dois os caminhos 
possíveis para o sucesso: manejo e planejamento de 
baixo para cima (descentralizado, democrático, como 
no caso dos tikopia) e de cima para baixo (centrali-
zado, normalmente autoritário, como imposto pelos 
xoguns japoneses). Dependendo da sociedade, uma 
forma será mais adequada do que a outra. Cada caso 
é estudado separadamente, aplicando-se o esquema 
dos cinco pontos principais. O autor se baseia em 
trabalhos de historiadores, antropólogos, arqueólo-
gos, climatologistas, paleontólogos e palinologistas 
para se aproximar do que realmente aconteceu com 
aquelas pessoas que organizaram complexas socie-
dades, mas que evanesceram no ar. Sua preocupação 
principal é, contudo, responder porque elas conti-
nuaram insistindo e incorrendo nos mesmos erros, 
principalmente na destruição do meio-ambiente do 
qual dependiam. E então o autor faz duas perguntas 
provocativas: o que pensou o habitante da Ilha de 
Páscoa quando cortou a última palmeira da ilha? Ou 
melhor, por que as sociedades tomam decisões de-
sastrosas que comprometem o seu futuro?

A terceira parte, Sociedades Modernas, preo-
cupa-se em apresentar situações atuais problemáti-
cas e preocupantes. O genocídio de Ruanda no início 
da década de 1990 é analisado não apenas em seus 
aspectos políticos e raciais, mas também demográ-
ficos e ambientais. A conclusão é uma retomada dos 
argumentos pessimistas de Malthus (crescimento de-
mográfico em excesso gerando desgaste ambiental 
e social, e preparando o terreno para uma guerra). 
Em seguinte, uma comparação entre dois países que 
compartilham uma mesma ilha, Hispaniola: o Haiti, 
notável pela pobreza e pela total degradação ambien-
tal, e a República Dominicana, em melhor situação e 
com um grau imenso de proteção ambiental. O autor 

tem grande preocupação com os impactos crescentes 
que a China, a “gigante cambaleante”, vem provocan-
do não só em seu território, mas em todo o mundo. 
A Austrália também é estudada, principalmente pela 
sua agricultura altamente improdutiva e insustentá-
vel, que tem minado os parcos recursos do país.

Finalmente, Lições Práticas é a quarta e últi-
ma parte do livro. Diamond traça um quadro geral de 
respostas possíveis para o colapso das sociedades: 
pessoas podem fazer coisas desastrosas pois não 
conseguem antever o problema antes dele surgir; 
alguns problemas são de difícil percepção e detecção 
no curto prazo; algumas sociedades não dão conta de 
resolver um problema assim que ele é detectado; e, 
finalmente, há o comportamento socialmente irracio-
nal, no qual uma minoria causa grandes problemas 
para a maioria só pensando em seus interesses. As-
sim, o sucesso ou o fracasso de uma sociedade está 
diretamente associado aos valores aos quais aquela 
sociedade se apega e àqueles que ela consegue mu-
dar. Ao analisar o comportamento destrutivo ou con-
servacionista de algumas empresas, Diamond chega 
à conclusão de que a maior força no mundo moder-
no é a dos consumidores, que devem se organizar 
para exigir práticas ambientalmente saudáveis das 
empresas. Como nos encontramos em um tempo de 
tecnologias avançadas, cada vez maior conscientiza-
ção da população e uma ciência que muito avançou 
na compreensão dos problemas ambientais, podemos 
evitar que os interesses minoritários (voltados para 
o lucro no curto prazo) minem o futuro da maioria 
da população humana na Terra.

Algumas ressalvas críticas que devemos fazer 
ao livro. Primeiramente, talvez por ter sido lançado 
um pouco antes do debate sobre aquecimento global 
ter ganhado espaço na mídia e na política interna-
cional, este tema é marginal nas considerações do 
autor. Por ser um problema que vem ganhando re-
conhecimento crescente na comunidade científica, o 
aquecimento global (provocado pela emissão de ga-
ses poluentes produzidos pelo homem na atmosfera) 
ganhou a cena como o principal problema ambiental 
do momento. Trata-se também de um problema (e 
de um desafio) inédito na história da humanidade. 
Ao mesmo tempo em que não explicita a importân-
cia desta questão, o livro revela que existem outros 
problemas bastante graves (como a destruição dos 
solos e o mau uso da água), e que vêm sendo siste-
maticamente deixados de lado pela hegemonia mi-
diática do aquecimento global.

Jared Diamond também não analisa critica-
mente a economia política do meio-ambiente, ou 
seja, em nenhum momento as formas de organização 
sócio-econômicas (como o capitalismo industrial) são 
colocadas em xeque. Esta perspectiva conservado-
ra e tímida, de não reconhecer a especificidade da 
relação avassaladora de incorporação e destruição 
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Resenha: Colapso – como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso
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da natureza pelo capital, impede o autor de fazer as 
necessárias distinções entre o passado e o presente. 
Também faz com que ele creia na possibilidade do 
desenvolvimento sustentável apoiado nas boas prá-
ticas de empresas vigiadas pelos consumidores, não 
investigando a fundo as determinações produtivistas 
do capitalismo enquanto cria novos espaços e repro-
duz suas relações de produção, apoiadas em uma 
separação abissal e alienadora do homem de suas 
bases de existência concreta, do seu meio-ambiente. 
Falta também ao autor maior rigor ao apresentar as 
conclusões arqueológicas. Dentro da arqueologia, 
consensos são quase impossíveis, e, mesmo em ca-
sos como o da Ilha de Páscoa, há arqueólogos que 
afirmam que o fim das palmeiras não foi devido ape-
nas ao desmatamento humano, mas também à ação 
devastadora de uma espécie introduzida acidental-
mente: os ratos. Outrossim, há bastante controvérsia 
quanto ao colapso da civilização clássica dos maias, 
mas o autor se esquiva e oculta esses empecilhos 
para não comprometer as suas conclusões e reco-
mendações gerais.

Mesmo feitas estas considerações e críticas 
pertinentes, o livro se sustenta vigorosamente e sua 
mensagem é contundente. Contrariando as vozes 
(vindas tanto da direita quanto da esquerda) de que o 
ambientalismo é um equívoco e que as preocupações 
com o meio-ambiente seriam apenas um entrave ao 
desenvolvimento econômico, o que Jared Diamond 
nos reafirma é a possibilidade de estarmos cavando 
agora o fosso do nosso futuro. Colapso deve ser visto 
como uma das mais importantes e bem-informadas 

obras atuais sobre a relação do homem com o seu 

meio. Sem ser determinista e unidirecional, a sua 

grande contribuição talvez resida na identificação de 

uma força mediadora entre estes dois pólos (Homem-

Natureza), o qual vem a ser os valores aos quais as 

sociedades se agarram ou abandonam em favor de 

um futuro melhor. Seria de grande valia que os for-

madores públicos de opinião e os nossos representan-

tes políticos pudessem lê-lo e divulgá-lo. Nada mais 

coerente do que esta postura em uma nação como 

o Brasil, que pode escolher entre o desenvolvimento 

sustentável ou a total depredação de suas riquezas 

naturais. Diamond identifica ao final de sua obra que 

o mais trágico e pesado dano ambiental é o desmata-

mento, lição ainda a ser aprendida na Amazônia.

Ao contrário das expectativas, a mensagem 

do livro é fortemente otimista. O autor identifica as 

diferenças entre o mundo moderno e as sociedades do 

passado: globalização, maior população e tecnologias 

mais destrutivas. Os desafios são maiores, mas tam-

bém o são nossos conhecimentos e o reconhecimento 

dos nossos problemas. Para Jared Diamond, são duas 

as escolhas que nossa sociedade deve fazer para se 

perpetuar: planejamento corajoso a longo prazo e 

vontade de reconsiderar antigos valores. Concluindo 

com as palavras alentadoras e esperançosas do autor, 

“porque somos a causa de nossos problemas ambien-

tais, temos controle sobre eles, e podemos escolher 

ou não parar de causá-los e começar a resolvê-los. 

O futuro está em nossas mãos”.
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REfLExÃO
Wallace Marcelino*

Temos visto os resultados de a modernidade 
imprimir sobre a sociedade uma nova dinâmica con-
juntural marcada não só pela intensidade do nível 
de trabalho, da competição, do agravamento das 
desigualdades sociais, mas também em larga medi-
da por um processo de individualização das atitudes 
dos membros da sociedade. Nesse contexto, pensar 
em mobilização, articulação e diálogo, para além dos 
objetivos econômicos de curto prazo, significa não só 
um processo cuja atividade é um desafio titânico, mas 
também pouco atraente para os cidadãos de um país 
democrático que nos últimos tempos tem sido cada 
vez menos um país do futuro, como era o discurso 
em sua gênese.

Mas se nos aproximarmos mais dessa realida-
de, podemos nos perguntar: o ato de mobilizar pes-
soas e dialogar sobre a realidade e as ideologias que 
nos são apresentadas efetivamente carrega consigo 
esse ar de algo inútil? Será de fato perda de tempo, 
de um tempo que já não temos? Uma atitude inócua 
para promover mudanças? Uma tênue retórica que 
corre aos nossos ouvidos cheia de palavras vazias, 
que não carregam efetivamente coisa alguma senão 
o mero aspecto de um forte tom de efeito? 

Não há duvidas de que o leitor deve estar pen-
sando que sim, ou pelo menos julga a maioria das 
respostas como positivas, o que de fato não deixa de 
ser em alguns aspectos pura verdade.

 Vivemos uma democracia, ou pelo menos 
temos liberdade de reunião e amplos espaços para 
a expressão, mas de fato pouco tem sido o interes-
se em usufruir desse direito outrora alienado, mas 
posteriormente conquistado a um custo considera-
velmente alto. Seja no Diretório Acadêmico, ou nas 
esquinas das ruas vemos muitas vezes um discurso 
mais apaixonado, ou idealizado que efetivamente 
uma argumentação baseada em dados concretos 
fruto de um estudo profundo e atento. Nesse sen-
tido, talvez seja esse o grande problema na capa-
cidade de mobilização dos movimentos estudantis 
e da sociedade de um modo geral. Se de um lado 
temos o comodismo, resultado de um processo de 
extenuação crescente no plano do trabalho, da luta 

pela vida ou da própria formação cultural temos do 

outro, dos assim chamados engajados, não sendo 

todos, uma base de conhecimento extremamente 

enfraquecida muitas vezes incapaz de enfrentar um 

embate argumentativo de peso. Proferir sempre as 

mesmas coisas num exercício reducionista e literal-

mente fechado às outras perspectivas é um ato falho, 

e porque não falido?

É preciso estar teoricamente preparado, ro-

busto e atento à realidade que nos cerca se quere-

mos discutir este algo que queremos transformar. 

É necessário se preparar, saber se contrapor e não 

apenas dizer que é contra por que assim deve ser; do 

contrario, incorre-se no risco do ridículo. Precisamos 

construir, descobrir o Brasil, buscar uma sociedade 

justa e democrática, estabelecer as bases de um fu-

turo desejável e não apenas perpetuar o presente.

Enquanto estudantes, independentemente 

da área que dedicamos, temos a oportunidade de 

construir uma formação sólida e ampla, temos tem-

po (ainda que cada vez menor!) para nos preparar a 

fim de não sermos apenas expectadores daquilo que 

corre aos nossos olhos. 

Quantas oportunidades temos de discutir o 

Brasil, o povo, a escola, a vida à qual nos doamos 

todos os dias? Quantas vezes nos perguntamos, en-

quanto estudantes, o que podemos fazer para ajudar 

a construir um país? Quantas vezes nos pergunta-

mos... Devemos acreditar que o Brasil será uma na-

ção sustentável, que seremos um país desenvolvido 

e democrático, que deixaremos de ser um campeão 

da desigualdade social, que a violência não ditará o 

ritmo de nossos passos nas ruas? A resposta é SIM, 

todos os dias. Pois quem faz parte desse gigante de 

mais de 180 milhões de vozes não poder deixá-lo 

adormecido. 

Mobilizar para discutir no vazio é de fato uma 

perda de tempo, é perder potencial, é alimentar o 

desinteresse, a prostração e deixar que as correntes 

alheias nos levem. Uma verdade é certa, quando pre-

parado cada povo tem o destino que escolhe!!!
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Entrevista

Prof. jaime Arturo Ramirez
Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade Federal de Minas Gerais

Prof. Robson Matos
Presidente da Associação Profissional dos Docentes da UFMG (Apubh)

o reuni, ou programa de apoio a planos de reestruturação e expansão das universidades 

Federais, é sem dúvida um tema de grande relevância para o futuro da educação superior no país, e, 

assim, diz respeito diretamente a todos os graduandos. enquadrando-se no plano de Desenvolvimento 

da Educação, PDE, o REUNI visa modernizar as técnicas pedagógicas atualmente utilizadas, flexibilizar 

os cursos de graduação, ampliar o número de vagas nas universidades e fazer uso das vagas ociosas. 

entre suas principais metas estão os aumentos da taxa média de conclusão dos cursos de graduação 

para noventa por cento e da relação entre o número de alunos em cursos presenciais de graduação e 

o número de professores nas universidades para dezoito – isso no período de cinco anos a partir da 

implementação das reformas. Desta maneira pretende-se até o final da década prover vagas nas uni-

versidades para 30% dos jovens entre 18 e 24 anos no país, mantendo-se a alta qualidade do ensino 

público superior e dando destaque à inclusão social. as traduções dessas metas gerais do programa 

em medidas específicas fica a cargo de cada universidade, não havendo um modelo único de expansão 

a se seguir. Como contrapartida financeira, as universidades teriam um acréscimo de até 20% em 

relação ao orçamento previsto para 2007.

Tendo em vista as opiniões muito divergentes que têm se formado em torno do tema, e conside-

rando que muitas informações que circulam pecam por imprecisão e contradições, a revista Multiface 

visa contribuir para esse importante e atual debate, trazendo entrevistas com o prof. Jaime arturo 

ramirez, pró-reitor de pós-graduação da universidade Federal de Minas gerais, e com o prof. robson 

Matos, Presidente da Associação Profissional dos Docentes da UFMG (Apubh). Os dois entrevistados 

responderam por correio eletrônico às mesmas cinco perguntas, com argumentos e pontos de vista 

distintos, certamente muito informativos do programa reuni. Seguem as entrevistas.

1. atualmente as universidades parti-
culares pagam salários superiores àqueles do 
ensino público, e a evasão de professores é 
um fenômeno preocupante. o programa reu-
ni contempla alguma medida para garantir a 
permanência dos professores no ensino pú-
blico, assim garantindo a qualidade das ins-
tituições?

Prof. jaime Arturo Ramirez:� É preciso 
ter a correta dimensão do que é o programa REU-
NI. Ele propõe uma expansão da universidade, e 
estabelece fórmulas para financiar essa expansão. 
Embora ele venha recebendo grande destaque tan-
to de mídia, ele não é um mecanismo que tem a 
pretensão de esgotar TODAS as questões das uni-
versidades federais. Após a passagem do REUNI, 
para bem ou para mal, a universidade continuará 
a funcionar, basicamente da mesma forma, com 
uma quantidade um pouco maior de alunos, pro-
fessores e funcionários, e com um pouco mais de 
recursos, que poderão ser gastos com mais flexibili-

dade que os recursos atuais. É só isso. Continuarão 
a existir várias questões internas, que pertencem 
ao âmbito de cada universidade, tais como suas 
políticas acadêmicas, seus programas de pesqui-
sa, seus projetos de extensão, etc. Continuarão a 
existir também várias questões que pertencem ao 
âmbito da interface entre universidade e governo. 
A questão salarial de docentes e técnicos adminis-
trativos, dentre outras, continuará a pertencer a 
esse âmbito. A questão da negociação entre uni-
versidade e diversas instâncias do Estado, tanto 
no poder executivo quanto legislativo, continuará 
a ser não apenas uma necessidade, como também 
uma constante. A questão mencionada na pergunta 
é, com certeza, importante, e tem de fazer pauta 
dessa agenda permanente de conversas entre es-
sas instâncias.

Prof. Robson Matos:� A comparação entre 
os salários das universidades privadas e públicas é 
difícil de ser realizada. Existe uma variação muito 
grande entre o tipo de regime de trabalho utiliza-
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do pelos dois setores, o que dificulta a comparação 

entre os salários. Todavia, os salários pagos pelas 

universidades privadas são sim, em alguns casos, 

superiores aqueles praticados nas universidades 

públicas. Entretanto, a evasão de professores não 

tem sido observada na atualidade. Houve uma 

grande evasão de professores das universidades 

públicas no período das últimas reformas da previ-

dência, ocorridas em 1998 e 2003. Essas evasões 

se deram por aposentadoria e não por pedido de 

demissão. Muitos docentes que se aposentaram 

nesses períodos foram contratados pelas universi-

dades privadas. No entanto, essas evasões não po-

dem ser consideradas como tendo sido provocadas 

pelos salários praticados no setor privado. É bom 

que se lembre também que as universidades priva-

das passaram recentemente por crises financeiras, 

causadas pela grande concorrência existente no 

setor. Algumas chegaram a demitir em massa do-

centes altamente qualificados. De qualquer forma, 

o ponto levantado por vocês é sim central nesse 

debate. A qualidade do ensino está intimamente 

ligada à qualificação do corpo docente. Para que se 

mantenha um corpo docente qualificado é preciso 

primeiramente bons salários. Salários que impeçam 

esses docentes de buscar outras atividades fora da 

universidade para a complementação de sua renda 

familiar ou que evitem uma possível evasão destes 

para outros setores da economia ou até para as 

universidades privadas. Infelizmente, o REUNI não 

prevê qualquer investimento na melhoria da ma-

lha salarial dos professores. Nosso entendimento, 

entretanto, é de que essa melhoria deva acontecer 

independentemente do REUNI.

2. entre as diretrizes do programa reu-

ni está a ampliação da relação de alunos de 

graduação por professor para 18, apoiada por 

maior participação dos alunos de pós-gradua-

ção no ensino da graduação. Isso significaria 

uma redução da importância dada aos profes-

sores? poderia comprometer a qualidade das 

universidades?

Prof. jaime Arturo Ramirez:� É preciso 

ler, de maneira precisa, o que é de fato a meta do 

programa REUNI. Na verdade, o cálculo da meta 

é feito dividindo o total de alunos de graduação 

(numerador da conta) pelo total de docentes me-

nos uma dedução relacionada com a dimensão da 

pós-graduação (esse número, que NÃO É O TO-

TAL DE DOCENTES, constitui o denominador da 

conta). A lógica disso é que uma instituição que 

tenha apenas graduação poderia ter mais alunos 

de graduação por docente do que outra instituição 

que desenvolva, além dos cursos de graduação, 

também atividades de pós-graduação. O resulta-

do disso é: a UFMG deve passar de um total de 

24.000 alunos de graduação e 2.450 docentes (9,79 

alunos de graduação por docente) para um total 

de 32.500 alunos de graduação e 2.850 docentes 

(11,01 alunos de graduação por docente), ou seja, 

muito menos que os 18 alunos de graduação por 

docente. Isso ocorre em virtude do tamanho da 

pós-graduação na UFMG. 

Vamos agora à questão da carga didática 

dos docentes: nos novos cursos a serem criados, o 

número de docentes novos a serem contratados irá 

corresponder ao número de docentes que a UFMG 

já pratica, hoje, para os cursos que se encontram 

em funcionamento. Não haverá, portanto, aumento 

da relação aluno/professor, em comparação com a 

relação que hoje já existe. Vamos a um exemplo: a 

Faculdade de Ciências Econômicas propôs um novo 

curso, de Relações Internacionais, a ser criado no 

âmbito do REUNI. Esse curso, de quatro anos de 

duração e uma entrada anual única de 50 alunos, 

deverá contar com 9 docentes. Fazendo a conta de 

que a FACE deverá lecionar 7 dos 8 períodos do 

curso (o primeiro será na FAFICH), e que cada pe-

ríodo conte com cinco disciplinas, sendo oferecidas 

uma vez por ano, haverá 35 disciplinas ofertadas 

anualmente, e em média 17,5 disciplinas sendo le-

cionadas simultaneamente por esses 9 docentes, 

ou seja, menos de duas disciplinas por docente a 

cada semestre. (Evidentemente, esse número de-

verá aumentar um pouco com a oferta de algumas 

optativas). Essa situação é MELHOR que a média 

de disciplinas por docente verificada hoje em dia 

na UFMG. Assim, podemos verificar empiricamen-

te que a proposta da UFMG, ao contrário do que 

muitos críticos vêm afirmando, não deverá causar 

aumento da carga de trabalho sobre os docentes 

da instituição. 

Muitos críticos têm insistido no aparente pa-

radoxo: Aumenta o número de alunos por docente? 

Como pode não aumentar a carga de trabalho de 

cada docente? Como pode não aumentar o número 

de alunos em cada turma, assim causando a de-

gradação das condições de ensino? Os alunos da 

Faculdade de Ciências Econômicas não terão difi-

culdade de entender por quê isso ocorre: acontece 

que uma MÉDIA usualmente não é igual a CADA 

UM dos números sobre os quais a média está sen-

do tirada. Hoje a média de alunos por docente da 

UFMG é de 9,79, não porque cada uma das turmas 

nos diversos cursos é constituída de poucos alu-

nos: em ALGUNS cursos, o tamanho das turmas é 

de fato muito pequeno (e assim deve ser, devido 

à especificidade dessas áreas do conhecimento). 

Essas turmas muito pequenas causam o efeito 

de baixar a média de toda a instituição. Quando 

acrescentamos novas turmas, todas elas dentro de 
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padrões já praticados pela instituição, a exemplo 

do curso de Relações Internacionais, mencionado 

acima, resguardado que nenhum novo curso este-

ja entre esses que geram turmas muito pequenas, 

a média da instituição aumenta. Assim, fica fácil 

entender como aquele silogismo de que as turmas 

deveriam ser enormes e os professores deveriam 

ser assoberbados de encargos termina por não se 

verificar, após a análise de cada um dos 40 novos 

cursos que estão sendo propostos, da mesma for-

ma que não se verifica nem no curso de Relações 

Internacionais, nem no de Controladoria e Finan-

ças, propostos pela FACE.

Quanto à participação dos alunos de pós-

graduação no ensino de graduação, temos de es-

clarecer que este é um ponto que é peculiar à pro-

posta da UFMG para o REUNI, e não uma diretriz 

geral do programa. A idéia aqui formulada não é 

a de retirar o professor da sala de aula, nem de 

reduzir sua disponibilidade perante os estudantes 

de graduação, mas sim de colocar à disposição do 

ensino de graduação um maior contingente de pes-

soas capazes de apoiar o aprendizado dos gradu-

andos. Como demonstrei acima, os novos docentes 

a serem contratados são plenamente suficientes 

para lidar com os encargos didáticos adicionais, 

relacionados com a criação dos novos cursos. Se-

ria possível apresentarmos nossa proposta ao MEC 

sem prevermos a agregação de nenhum aluno de 

pós-graduação para apoiar as atividades da gradu-

ação. Entretanto, a UFMG avaliou que seria posi-

tivo, por diversos motivos, agregarmos alunos de 

pós-graduação à tarefa do ensino de graduação. 

Menciono dois:

(1) Isso possibilitará a formulação de pro-

cessos pedagógicos que prevejam atendimento 

individualizado em grande escala. Os alunos de 

pós-graduação poderão lidar com pequenos gru-

pos de alunos, abordando as dificuldades especí-

ficas de cada um.

(2) Os alunos de pós-graduação terão, 

nesse processo, uma preparação para a possível 

futura carreira no magistério superior. Essa prepa-

ração envolverá processos coletivos de discussão 

e de sistematização da atividade didática (o aluno 

nunca atuará sozinho: o projeto da UFMG prevê a 

formação de equipes, que deverão apresentar um 

planejamento de atividades). O pós-graduando terá 

uma preparação que, como convém a qualquer pro-

cesso de aprendizado, permitirá o gradualismo na 

complexidade de suas tarefas, sendo que no pri-

meiro semestre de sua participação suas tarefas 

deverão ser mais simples, sendo mais complexas 

à medida em que avançar sua formação. Espera-

mos, assim, reduzir uma situação indesejável que 

ocorre hoje: uma pessoa fazendo sua graduação, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, e a seguir 

um concurso para docente em uma universidade, 

sem nunca ter tido qualquer experiência relaciona-

da com o ensino. Acreditamos que a proposta da 

UFMG, de inserção de pós-graduandos em ativida-

des de ensino, possa representar uma substancial 

melhoria na formação de nossos pós-graduandos 

para a atividade do ensino superior.

Prof. Robson Matos:� É preciso aqui fazer 

uma pequena correção: o decreto do REUNI não 

prevê a participação de alunos de pós-graduação 

no ensino de graduação. A participação de alunos 

de pós-graduação na atividade docente foi proposta 

pela Administração Central da UFMG. Não temos a 

menor dúvida de que a utilização de alunos de pós-

graduação como docentes significa uma redução da 

importância dada aos professores e com certeza 

comprometerá a qualidade não só da graduação, 

mas também da pós-graduação. A Apubh vem se 

posicionando contrariamente a isso de maneira 

muito forte. Nosso entendimento é de que a utili-

zação de alunos de pós-graduação como docentes 

é a volta do professor substituto. A Administração 

Central da UFMG tem tentado confundir a comuni-

dade afirmando que essa é uma prática comum em 

vários países. Entretanto, esses alunos nos Estados 

Unidos, por exemplo, atuam como monitores e não 

como docentes. Outra afirmativa utilizada se refe-

re à exigência feita pela CAPES para que os seus 

bolsistas cursem uma disciplina de treinamento à 

docência. Aos nossos olhos treinamento à docência 

é diferente de exercício da docência.

3. o pDe projeta meta de gastos com 

educação como porcentagem do piB para 6% 

em 2007, comparados com 7,8% destinados 

para a previdência social e 7,3% para paga-

mento de juros sobre a dívida pública. pode-

se pensar que isso demonstra descaso para 

com a educação e inadequação do governo 

para atender às metas de expansão do ensino 

superior com qualidade e inclusão? 

Prof. jaime Arturo Ramirez:� O patamar 

projetado para os gastos com educação, como por-

centagem do PIB, é certamente pequeno em rela-

ção ao que poderia ser considerado adequado. No 

entanto, parece-me simplista uma interpretação 

disso em termos de (gasto menor que o adequado) 

= (descaso e inadequação do governo). Exemplifi-

cando: O Plano Nacional de Educação, atualmente 

em vigor, estabelece que deveriam existir vagas 

na educação superior brasileira suficientes para 

atender a 30% da população entre 18 e 24 anos. 

Acho que podemos concordar que essas metas en-

contram-se talvez mais próximas de insuficientes 

do que de adequadas. Confrontando essas metas, 
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certamente insuficientes, com o dado de realidade, 

observamos que no Brasil temos hoje 18% dos jo-

vens nessa faixa etária atendidos pelo ensino supe-

rior, sendo que as universidades federais atendem 

a uma fatia de cerca de 5%. Apenas para chegar 

aos 30%, caso isso fosse feito através da expansão 

das universidades federais, seria necessário fazê-

las crescer 240%, aproximadamente. Meu ponto 

então é: ainda que o governo, a partir de 2008, 

fizesse crescer o orçamento das universidades fe-

derais em 240%, seria impossível fazê-las crescer 

instantaneamente, de forma a atender imediata-

mente tal demanda. Mesmo o crescimento mais 

modesto, proposto dentro do âmbito do REUNI, 

da ordem de 20% a 30% para cada universidade 

que aderir, será feito em cinco anos, já envolven-

do um significativo ajuste institucional para dar 

conta dessa expansão. Minha conclusão é: o mais 

importante, no que diz respeito a como avaliamos 

a conduta de um governo, não é o desajuste atual 

em relação à meta de longo prazo, mas o esforço 

para avançar em direção à meta. Penso que um 

governo mostrará seu compromisso com a educa-

ção se fizer crescer, de maneira sustentada e sig-

nificativa, os recursos dirigidos para a educação, 

em relação aos patamares anteriores.

Prof. Robson Matos:� De certa forma pode 

ser considerado um descaso, mas não podemos 

olhar os gastos do governo somente sob a ótica de 

que a educação deva ser prioritária sobre as outras 

áreas. Vários outros compromissos são importantes 

e devem ser honrados. A necessidade de se investir 

mais na educação é devido ao fato de termos tido 

uma redução nos investimentos em educação em 

anos passados. Com a diminuição desses investi-

mentos, tivemos um sucateamento muito grande 

das universidades federais. O importante é que, 

superado esse sucateamento, tenhamos uma cons-

tância nos níveis de investimentos.

4. o uso de novas metodologias de 

ensino preconizado pelo reuni permite am-

pliação do ensino não-presencial (até no má-

ximo 20%). Haveria a possibilidade de que 

essa forma de ensino, embora nova, fosse de 

menor qualidade do que o ensino presencial 

tradicional?

Prof. jaime Arturo Ramirez:� A eventual 

utilização de novas formas de ensino certamente é 

algo experimental - tarefa digna de uma instituição 

que pretende gerar conhecimento novo. Como em 

toda empreitada experimental, temos de antemão a 

única certeza de que os experimentos tanto podem 

dar certo quanto podem falhar... Meu palpite é que 

algumas fórmulas a serem testadas irão dar certo, 

enquanto outras não se revelarão eficazes. Posto 

isso, posso afirmar sem medo de errar: a UFMG só 

irá efetivamente adotar, no longo prazo, aquelas 

fórmulas que efetivamente se mostrarem proveito-

sas, sob o ponto de vista de melhorar a qualidade 

do ensino. Esse compromisso desta instituição é 

inegociável, e não se encontra empenhado apenas 

pela Reitoria, nem apenas pelas pessoas que for-

mularam a nossa proposta para o REUNI: ele faz 

parte do “ethos” desta universidade - podemos ter 

a confiança em cada colegiado de curso, em cada 

departamento, em cada unidade acadêmica, na 

aplicação cuidadosa desse princípio.

Não posso deixar de fazer menção a uma 

passagem pitoresca da história da educação, que 

penso que guarda grande analogia com o momento 

atual: poucas décadas após Gutenberg ter inventa-

do o livro impresso, ocorreu a várias pessoas que 

aquela invenção poderia ter utilidade como uma 

nova tecnologia de ensino - os estudantes usa-

riam os livros para ler textos sobre as matérias 

estudadas, eventualmente sozinhos, o que pode-

ria talvez acelerar o aprendizado... Não é difícil 

adivinhar o tamanho da polêmica que se seguiu. 

Aquilo era para muitos uma heresia: estudantes 

estudando sozinhos - sem a tutela permanente 

de um professor. Estudos seriam baseados nessa 

tecnologia desconhecida, mas certamente incapaz 

de cumprir o mesmo papel que a conversa com o 

professor, ou que a aula expositiva tradicional - o 

que certamente iria causar irremediável perda da 

“qualidade de ensino”... 

Prof. Robson Matos:� Veja bem, o REUNI 

trata da expansão do ensino presencial e sugere a 

utilização de outras metodologias de ensino. Den-

tre essas novas metodologias, pode-se utilizar o 

ensino à distância, limitado a 20% da carga horá-

ria total. Todavia, esse limite é imposto pela LDB 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e não pelo 

REUNI. Mas é preciso se acabar com o mito de que 

o ensino não-presencial significa qualidade inferior. 

A qualidade só será menor se não houver serieda-

de. Partindo-se do pressuposto de que o quadro 

docente é qualificado, a qualidade será, na pior das 

hipóteses, mantida.

5. o reuni tem a intenção de ampliar o 

acesso à educação pública. Mas como garan-

tir que as vagas abertas serão ocupadas de 

forma mais democrática, isto é, por aqueles 

que hoje ocupam uma parcela marginal das 

instituições públicas de ensino superior?

Prof. jaime Arturo Ramirez:� Não temos 

respostas simples para uma questão que de fato é 

muito complexa. Algumas respostas que compõem 

parcialmente o quadro são: 
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(1) Cerca de 2/3 das vagas novas geradas 

pelo REUNI na UFMG são em cursos noturnos. Exis-

te a verificação empírica, na UFMG, de que ocorre 

o efeito de que nos cursos noturnos a proporção de 

alunos egressos do ensino público é muito maior 

que nos cursos diurnos, mesmo em cursos de ele-

vado prestígio social, como por exemplo o curso de 

Direito. É de se esperar que esse efeito se verifique 

nos novos cursos criados.

(2) Encontra-se em tramitação nos órgãos 

colegiados da UFMG uma discussão sobre a refor-

mulação do vestibular, visando diminuir sua se-

letividade social. Há por exemplo a proposta de 

acrescer pontuação extra à nota do vestibular dos 

alunos que demonstrarem ter cursado a maior parte 

da vida escolar na escola pública. Tenho a convic-

ção, no entanto, de que esta questão, pela própria 

complexidade que lhe é inerente, deverá ser tratada 

de forma recorrente pela universidade, até que se 

obtenham soluções mais satisfatórias.

Prof. Robson Matos:� Esse é talvez o gran-

de desafio das universidades públicas. Existem 

estatísticas de todos os tipos mostrando a origem 

sócio-econômica dos estudantes das universidades 

públicas. Sabemos muito bem que os resultados 

dessas pesquisas podem ser utilizados da maneira 

que mais nos interessa. Por exemplo, tomados de 

forma global, veremos que o percentual de alunos 

oriundos da escola pública nas universidades fe-

derais é até razoável. Todavia, se olharmos os cur-

sos isoladamente, observaremos que existe uma 

grande discriminação. Cursos de maior demanda, 

como os de medicina e odontologia, apresentam 

baixíssimos índices de inclusão social. Esse perfil 

precisa ser urgentemente modificado. Apesar de o 

curso noturno ser um bom instrumento de inclu-

são social, ele não é o único, muito menos o mais 

eficiente, como preconizado por muitos. Determi-

nados cursos só são factíveis em período integral. 

Caso continuemos a utilizar a abertura de cursos 

no período noturno como a única forma de inclu-

são social estaremos aumentando a discriminação 

hoje existente. A utilização de cotas sociais é o 

único instrumento de democratização do acesso 

ao ensino superior público. Gosto sempre de tra-

çar um paralelo entre a disputa por uma vaga nas 

universidades públicas com a disputa por uma das 

medalhas em uma olimpíada. Os alunos oriundos 

das escolas públicas seriam os atletas dos países 

mais pobres e aqueles oriundos do sistema pri-

vado os atletas norte-americanos. Existe, nesse 

caso, um outro mito que precisa ser derrubado. 

O mito de que o aluno oriundo de escola público 

é menos capacitado e contribui para a diminuição 

da qualidade da universidade. Esse é de fato um 

mito preconceituoso e elitista. Várias universida-

des que utilizam o sistema de cotas têm publicado 

resultados que mostram exatamente o contrário, 

ou seja, alunos que ingressaram nas universida-

des beneficiados pelo sistema de cotas apresentam 

rendimentos superiores aos daqueles que não se 

beneficiaram das cotas. Mas, a democratização do 

acesso é apenas o primeiro problema a ser resol-

vido. É preciso também garantir a permanência 

desses estudantes na universidade. Faz-se neces-

sário a criação de bolsas que permitam que esses 

alunos tenham condições de concluir seu tão al-

mejado curso de graduação.
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Revista Multiface
ROTEIRO PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOSROTEIRO PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS

A Revista Multiface recebe artigos nas áreas de Economia, Administração e Contabilidade, resenhas de 

livros relacionados a essas três áreas e artigos livres (cobrindo temas não necessariamente científicos). Se-

rão aceitas apenas submissões de alunos da graduação ou graduados há até dois semestres na data limite de 

submissão de artigos, sendo que para os já graduados os trabalhos só serão aceitos caso sejam extraídos de 

sua monografia de conclusão de curso. Não serão aceitas submissões em co-autoria com pessoas que não se 

enquadrem nas características acima citadas. Os trabalhos submetidos devem ser inéditos, e não podem estar 

ou serem submetidos a outras publicações durante o processo de avaliação; os autores concordam que, caso 

seja aceito para publicação, os direitos autorais serão cedidos com exclusividade à Revista Multiface. Só serão 

aceitos trabalhos entregues durante períodos em que a submissão de artigos esteja aberta.

Os artigos e resenhas devem ser enviados em versão digital em formato Word para o endereço eletrônico 

envia.artigos.multiface@gmail.com, e devem seguir as normas abaixo listadas.

1.  NORMAS PARA PUBLICAçãO:�1. 

elementos pré-textuais1.1. 

Os artigos e resenhas devem ser acompanhados de uma folha de rosto na qual deverá constar:• 

O título do trabalho, nome do(s) autor(es), área do conhecimento, filiação institucional completa do(s) ◊ 

autor(es) (instituição de ensino, curso, período, número de matrícula e, quando aplicável, data de conclu-

são do curso), telefone, endereço eletrônico e endereço do(s) autor(es);

Para os artigos, resumo em língua portuguesa com no máximo 150 palavras seguido de 3 a 5 palavras-◊ 

chave, e um abstract (resumo em inglês), seguindo as mesmas regras do resumo, seguido de três a cinco 

key words;

Para as resenhas, referência completa da obra resenhada.◊ 

elementos textuais1.2. 

Além da página de rosto mencionada no item I.1 os artigos das áreas de economia, administração e contabi-• 

lidade deverão ser compostos no mínimo de 10 e máximo de 15 páginas, incluindo as referências bibliográficas 

e notas, e os artigos livres devem ser compostos de 6 a 10 páginas. As resenhas devem ter de 2 a 5 páginas;

Deve-se evitar o uso de notas de rodapé, sendo estas empregadas apenas para comentários ou explanações • 

que não caibam no corpo do texto;

Anexos somente devem ser empregados no caso de listagens ou estatísticas extensivas, mapas e outros ele-• 

mentos indispensáveis para o entendimento do texto.

elementos pós-textuais1.3. 

As referências devem limitar-se àquelas efetivamente citadas no texto, sendo listadas no final do texto em • 

ordem alfabética do sobrenome do autor, fonte tamanho 10, alinhadas somente à esquerda, com espaçamento 

simples e separadas com espaço duplo entre si, segundo os modelos do Item II.

Apresentação gráfica1.4. 

Os artigos e resenhas deverão ser apresentados formatados em papel A4 (210 x 297 mm), fonte Times New • 

Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, margens esquerda e superior de 3,0 cm e margens direita 

e inferior de 2,0 cm;

As páginas devem estar corretamente numeradas no canto inferior direito;• 



Re
vis

ta
  M

ult
ifa

ce
  V 

01,
 No  02

79

Re
vis

ta
  M

ult
ifa

ce
  V 

01,
 No  02

79

Ilustrações e tabelas em fonte Times New Roman, tamanho 10, com cabeçalho, fonte dos dados e, quando • 

necessárias, legendas, de maneira que se compreenda os dados sem necessidade de referência ao texto;

Todos os dados ou informações devem ser devidamente citados. As menções aos autores no decorrer do tex-• 

to seguem a forma autor/data, como por exemplo (TAVARES e FIORI, 1993), Tavares e Fiori (1993) ou Tavares 

e Fiori (1993, p. 66), a depender do caso. Se houver mais de um título do mesmo autor no mesmo ano, eles 

são diferenciados por uma letra após a data: (CARNEIRO, 1990a), (CARNEIRO, 1990b). Para citações diretas é 

necessário incluir-se a página;

As citações diretas devem vir no corpo do texto, entre aspas, se forem de até três linhas; sendo maiores, de-• 

vem vir destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda e com letra tamanho 10, sem aspas;

DOS CRITéRIOS BIBLIOGRÁFICOS:�2. 

As referências bibliográficas devem seguir os modelos abaixo. Os demais casos devem consultar as nor-
mas presentes no sítio da Biblioteca da Universidade Federal Santa Catarina, 

http:�//www.bu.ufsc.br/design/principal.php?paginaPHP=framerefer.php.

Livros por inteiro:�
SOMMER, Bobbe; FALSTEIN, Mark.  Renove sua vida: a valorização da auto-imagem para uma vida melhor no século 21. São 
Paulo: Summus, 1997. 332p

Partes de Livros:�

quando o autor da parte é o mesmo do todo:�

BOGGS, James. A revolução americana. In: ______. Ação e pensamento. São Paulo: Brasiliense, 1969. v. 3, p. 17-42.

quando o autor da parte é diferente do autor do todo:�

BORSOI, Izabel Cristina Ferreira.  A saúde da mulher trabalhadora. In: CODO, Wanderley, SAMPAIO, José Jackson Coelho (Org.).  
Sofrimento psíquico nas organizações.  Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p.115-126.

Trabalhos em congressos:�
SONNENBURG, Cláudio R. Um modelo de fluxo de dados e respectiva arquitetura. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ARQUITETURA 
DE COMPUTADORES, 7, 1995, Canela. Anais...  Porto Alegre: Instituto de Informática da UFRGS, 1995.  p.41-60.

Artigos em periódicos:�
BERTO, Nilo. A violência segundo Champagnat. Veritas, Porto Alegre, v.28, n.11, p.249-253, set. 1993.

DOS PARECERISTAS E DA COMISSãO EDITORIAL:�3. 

Os artigos de economia, administração e contabilidade serão entregues a pareceristas anônimos do con-
selho editorial ou para especialistas ad hoc anônimos para avaliação, no modelo blind review. Já os artigos li-
vres e as resenhas serão avaliados por membros sorteados da comissão executiva editorial da revista, sendo 
que os parecerisitas e os avaliadores não terão acesso algum a qualquer forma de identificação dos autores. Os 
originais, aprovados ou não, não serão devolvidos.

Os artigos científicos, de área livre ou não, serão avaliados os seguintes pontos:

Originalidade, rigor e relevância social do artigo;• 

Articulação de idéias e qualidade da escrita;• 

Adequação às normas de publicação da revista;• 

Capacidade de demonstrar o transbordamento do conhecimento acadêmico adquirido pelos alunos na gradu-• 

ação (no caso dos artigos das três áreas).

Já as resenhas serão avaliadas quanto à capacidade de difundirem o conhecimento de obras de impor-
tância no debate acadêmico e cultural, incluindo avaliações críticas das mesmas.

Quando da aceitação com modificaçõesdo trabalho enviado, será dado um prazo de duas a quatro semanas para 
o autor proceder às modificações necessárias e reenviar o texto, cabendo à comissão executiva editorial avaliar se as 
modificações sugeridas pelos pareceristas foram ou não contempladas corretamente. No caso da comissão considerar 
que as modificações não foram realizadas, será dado um prazo de uma semana para nova reformulação e reenvio do 
texto, e, se a comissão julgar que as modificações novamente não foram adequadas, o artigo será rejeitado.

A aprovação para publicação de um artigo ou resenha não obriga a comissão executiva editorial a publicar 
o texto no número da revista referente ao período em que o artigo ou resenha em questão foi aceito.






