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“Os homens fazem a sua própria história: contudo,
não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não
são eles que escolhem as circunstâncias sob as quais
ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim
como se encontram.”
Karl Marx (2011)
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Resumo
A problemática central desta dissertação consiste na investigação da atividade laboral de
vendedor ambulante de praia, orientada para a identificação das principais competências
profissionais mobilizadas nesta atividade, atravessada tanto pela precarização dos meios de
exercício laboral, quanto por rotinas complexas e estruturadas. Na cidade de Natal (RN) as
praias servem de local de trabalho para milhares de trabalhadores informais, que se utilizam
de diversas competências profissionais, traduzidas na capacidade de mobilizar e articular
saberes, habilidades e comportamentos para resolver problemas em situações concretas de
trabalho. A presente pesquisa teve, portanto, como objetivo geral, investigar a atividade de
trabalho do vendedor ambulante de praia, buscando identificar as principais competências
mobilizadas diante das demandas e obstáculos desse contexto. Adotou-se como campo a praia
de Ponta Negra (Natal-RN) e como participantes um grupo de vendedores ambulantes.
Metodologicamente, foram combinados métodos quantitativos e qualitativos de produção e
análise dos dados, divididos em três etapas. Na etapa quantitativa aplicou-se um questionário
socioprofissional para uma amostra de 60 sujeitos, com uma análise quantitativa de natureza
descritiva uni e multidimensional, complementada por análise estatística inferencial. Os
resultados dessa fase indicam uma predominância de vendedores homens, com faixa salarial
entre um e dois salários mínimos, de idade e escolaridade bastante heterogêneas, extensa
jornada de trabalho e permanência unicamente nessa atividade e nessa praia por todo o ano.
Concomitantemente a essa etapa, foram realizadas observações assistemáticas da atividade
dos vendedores e, em seguida, conduzida a técnica de Instrução ao Sósia com quatro
participantes, escolhidos em função de dados do questionário. Esta fase teve uma análise
clínico-interpretativa, ancorada na perspectiva psicológica histórico-cultural vigotskiana e na
abordagem francesa das competências e habilidades. Os principais resultados apontam para
diversas estratégias de superação de obstáculos, uso de saberes práticos cotidianos e técnicos
ancorados em experiências laborais, construção de regras de conduta por coletivos e
mobilização de diversas competências profissionais semelhantes às encontradas em contextos
formais de trabalho, como gestão de negócios, gerenciamento do tempo, uso de ferramentas
comunicativas, flexibilidade na resolução de problemas, criatividade e trabalho em equipe.
Conclui-se que a informalidade no contexto investigado não pode ser vista exclusivamente
como sinônimo de precariedade, abarcando também competências e conhecimentos
complexos numa cultura própria que a situa de forma complementar em relação ao trabalho
formal, contribuindo-se aqui para a ultrapassagem da noção de antinomia entre os dois e para
uma abordagem do trabalho informal como um caminho de alcance da satisfação no trabalho,
e mesmo do trabalho bem feito, gerador de identidade e lugar social.
Palavras-chave: trabalho informal; trabalhador de praia; competência; saber prático;
psicologia histórico-cultural.
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Abstract
The central issue of this dissertation is to investigate the labor activity of beach hawker, in
order to identify the main professional competencies mobilized in this activity, traversed by
both the precariousness of the means of labor exercise, as for complex and structured routines.
In the town of Natal (RN) the beaches serve as workplace for thousands of informal workers,
who use various professional skills, translated into the ability to mobilize and articulate
knowledge, skills and behaviors to solve problems in concrete work situations. This research
therefore had as main objective to investigate the work of beach hawkers, trying to identify
the core competencies mobilized for facing demands and obstacles in such a context. The
beach of Ponta Negra (Natal-RN) was chosen as field of observation, in which a group of
hawkers took part as voluntary subjects. Methodologically, quantitative and qualitative
methods of production and analysis of data were combined in three stages. In the quantitative
phase an occupational questionnaire was applied to a sample of 60 subjects, generating a set
of data analyzed with quantitative univariate and multidimensional descriptive statistical
tools, complemented by inferential statistical analysis. The results of this phase indicate a
predominance of men sellers with salary varying in a range from one to two minimum wage
Brazilian salary, age and education quite heterogeneous, extended working hours and the
choice of only this activity and this beach throughout the year. Concurrently with this step of
analysis, unsystematic observations of the activity of vendors were held and then driven to the
technique of Instruction Impersonator with four chosen subjects. This phase had a clinicalinterpretive analysis, rooted in historical-cultural Vygotskian psychological perspective and in
the french approach of skills and abilities. The main results point to several strategies for
overcoming obstacles, use of technics anchored in everyday work experience and practical
knowledge, building rules of conduct and collective mobilization of diverse professional skills
similar to those found in formal work, such as business and time management, use of
communicative tools, flexibility in problem solving, creativity and teamwork competence. We
conclude that informality investigated in context can not be seen exclusively as a synonym of
precariousness. It also covers skills and knowledge in a complex culture that situates informal
labor in a complementary way with respect to formal work. This conclusion, therefore,
contributes to overcome the notion of antinomy between formal and informal labor activity,
since they both can be considered as a way to achieve job satisfaction, and even a personal
representation of well done job, which is an important psychological generator of identity and
social place.
Keywords: informal work; beach hawker; skills; practical knowledge; historical-cultural
Psychology.
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1. Introdução

A proposta de pesquisa sobre a qual se assenta a presente dissertação apresenta como
problemática geral a investigação da atividade do vendedor ambulante, usualmente
caracterizada por baixo nível de qualificação técnica e de aparente “simplicidade” na
execução das tarefas, mas complexidade em sua organização e nas competências subjacentes:
trata-se do trabalho em contexto informal, aqui representado pelo comércio de produtos e
serviços em espaço público (praia urbana) da cidade de Natal (RN).
Diante da ausência de regulação e proteção trabalhistas, sob condições peculiares de
vulnerabilidade (seja ambiental, econômica ou psicossocial), imersos numa atividade
carregada de descrédito e invisibilidade social e com nível de escolarização aquém do perfil
“desejável” de trabalhador contemporâneo, os trabalhadores informais criam suas próprias
estratégias para estruturarem seu trabalho e superarem os obstáculos decorrentes da
informalidade.
Nesse sentido, uma das premissas que norteou esta pesquisa se baseia no fato de que o
trabalho informal vai além da popular ideia de completa desorganização, falta de
planejamento e de visão de negócio, bem como ultrapassa os aspectos de precariedade,
insegurança, violências, invisibilidade social a ela atribuídos, demonstrando-se que essa
atividade abrange produtivos conhecimentos práticos (Carraher, Carraher & Schliemann,
1991; Pretto, 2009), é significativa para aqueles que a exercem (Clot, 2007) e possui um
potencial organizativo e até mesmo empreendedor semelhante ao encontrado em contextos
formais de trabalho, apesar de não se situar dentro de moldes tipicamente capitalistas.
Trata-se, portanto, de uma atividade complexa, na qual há organização, planejamento,
solidariedade, exploração e competição. Tais aspectos caracterizam o exercício profissional
em qualquer contexto, mas apresentam nesta atividade elementos específicos decorrentes da
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informalidade jurídico-econômica, que exigem dos trabalhadores um maior controle sobre
todas as fases de seu processo de trabalho e a necessidade de se manejar aspectos extrínsecos
à atividade laboral (condições climáticas, políticas e mesmo policiais, por exemplo), além de
precisarem lidar com a representação social rebaixada e o menor grau de explicitação das
regras dos coletivos de trabalho (Barroso, 2011; Lima & Conserva, 2006; Salvitti, Viégas,
Mortada & Tavares, 1999; Sato, 2007).
Parte-se do pressuposto que atividades profissionais de natureza informal e na esfera
do pequeno comércio, que servem de foco a presente pesquisa, envolvem de fato a formação
de competências profissionais complexas (Pretto, 2009), assim consideradas em função da
diversidade de situações a gerenciar e da gama dos chamados conceitos-em-ação envolvidos.
Tais conceitos dizem respeito a conhecimentos tácitos, em âmbitos como ciências e
matemática, abarcando caminhos operacionais eficazes para se lidar com determinadas
situações, sem que os princípios inerentes a tais caminhos operacionais estejam claros (Frade
& Da Rocha Falcão, 2008; Vergnaud, 1990).
Tendo em vista essa problemática, tal pesquisa se associa a outros trabalhos que
também investigaram competências e habilidades de categorias profissionais com certa
heterogeneidade social, em termos de valoração de competências e habilidades presumidas –
mecânicos de veículos automotivos, pilotos de aviação civil, trabalhadores de canaviais,
feirantes, mestres carpinteiros, pescadores, entre outros (Acioly, 1994; Carvalho Lima, 1986;
Clot, 2007; 2004; Da Rocha Falcão, 2004; 2006; Engeström & Middleton, 1996; Frade & Da
Rocha Falcão, 2008; Lave & Wenger, 1991; Pereira da Luz, 1991; Pretto, 2009; Schliemann,
1984; Schliemann & Nunes, 1990; Sennett, 2010). No ciclo de trabalho de pesquisa
deflagrado pela publicação de “Na vida dez, na escola zero” (Carraher et al, 1991), é
evidenciada a potencialidade dos trabalhadores de baixa escolaridade que operacionalizam
seu trabalho servindo-se de complexas competências (ver Abreu, 1988; Acioly, 1985).
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Tal atividade, como qualquer outra, comporta certo conjunto de obstáculos e
dificuldades que precisam ser gerenciados. Nesse sentido, o sucesso ou fracasso profissionais
não podem ser explicados exclusivamente em termos de acervo de competências – no sentido
usual dado a esse termo em psicologia e educação (Perrenoud, 1997; 1998) – mas também no
contexto da gestão subjetiva dos impedimentos ao poder de agir do trabalhador (Clot, 2010).
Assim, defende-se uma abordagem da atividade informal como algo que traz obstáculos
estruturais ao poder de agir do trabalhador (Clot, 2010), mas inclui a possibilidade de
desenvolvimento pessoal e engajamento em projeto de vida e profissional amparado por
coletivo e gênero profissionais.
Diante dessas considerações, a presente pesquisa teve como objetivo geral investigar a
atividade de trabalho do vendedor ambulante de praia, buscando identificar as principais
competências mobilizadas pelo trabalhador diante das demandas e obstáculos desse contexto.
Tendo em vista este objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos específicos:
a) Caracterizar em linhas gerais o perfil sociodemográfico e profissional do vendedor
ambulante da praia de Ponta Negra;
b) Conhecer as rotinas e os modos de fazer habituais dessa atividade;
c) Identificar as habilidades, estratégias pessoais, experiências passadas e especialmente
os conhecimentos formais e práticos utilizados pelos ambulantes nas atividades de
trabalho;
d) Delimitar as situações e demandas típicas do trabalho na praia, bem como os
principais obstáculos e imprevistos à atividade dos vendedores ambulantes,
verificando suas estratégias de solução.
A presente iniciativa de pesquisa buscou, portanto, agregar contribuições a estudos
anteriores no campo da informalidade no mercado de trabalho, oferecendo subsídios ao
aprofundamento dos aspectos descritores da categoria dos trabalhadores informais em capitais
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brasileiras e estudando o exercício e desenvolvimento de competências profissionais na
ocupação de vendedor ambulante, um tema de investigação ainda pouco contemplado pela
literatura corrente, especialmente quando se trata de ressaltar aspectos de suas potencialidades
(e não apenas do que lhes falta, como usualmente se encontra), a exemplo da complexidade
das competências envolvidas.
O presente estudo partiu de algumas perguntas norteadoras, consideradas centrais:
quais as principais situações e demandas com as quais se deparam os vendedores ambulantes?
Como gerenciam os obstáculos de diversos tipos à atividade profissional? Quais as
competências mobilizadas para lidar com as situações típicas da informalidade? Em quais
conhecimentos instrumentais de origem escolar-formal e conhecimentos práticos se baseiam
as competências que utilizam em seu cotidiano de trabalho?
Os dados que serão apresentados configuram uma tentativa de responder a esses
questionamentos, explorando-se a atividade do trabalhador ambulante em situações concretas
de seu cotidiano de trabalho e o “como” são mobilizadas diversas estratégias, habilidades,
arranjos práticos e conhecimentos para lidar com as demandas de tal contexto, o que implicou
considerar tanto os aspectos de precariedade do ambiente laboral, como a riqueza da dinâmica
de trabalho, individual e coletiva, indo além dos estereótipos, geralmente negativos, acerca
deste tipo de atividade laboral.
As transformações que vêm ocorrendo em escala generalizada no mundo do trabalho,
refletidas em situações de desemprego, ocupações informais e novo perfil de qualificações
exigido do trabalhador vêm trazendo à tona discussões acerca de aspectos psicossociais
relacionados ao trabalho, como o estudo do desenvolvimento de competências neste contexto.
A investigação do cotidiano de trabalho mais precarizado foi por muito tempo deixado em
segundo plano pela Psicologia, a qual historicamente construiu instrumentos, construtos e
práticas visando à condição do trabalho enquanto emprego formalizado, o que leva alguns
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autores a considerarem uma lacuna nos estudos acerca de outros segmentos laborais
(Bendassolli & Borges-Andrade, 2011; Borges & Pinheiro, 2002; Sato, 2011; Spink, 2009).
Tendo em vista essa realidade, a produção científica no campo da Psicologia do
Trabalho vem aos poucos tentando explorar outras categorias profissionais, bem como as
mudanças sofridas por aquelas consideradas consolidadas antes da reestruturação produtiva.
Assim, verifica-se uma necessidade crescente da Psicologia voltar-se para o mundo das
diversas possibilidades de inserção no mercado laboral, num movimento de acompanhar a
mais nova configuração do mundo do trabalho.
Considera-se aqui que a presente pesquisa agrega importância na medida em que se
propõe a estudar a atividade informal, que cada vez mais se consolida enquanto fenômeno
corrente no mercado de trabalho brasileiro (33% da população economicamente ativa [IPEA,
2013]) e mundial. O número ainda expressivo de trabalhadores atuando na faixa da
informalidade aponta para a necessidade de se empreender pesquisas que acompanhem o
ritmo de transformações intensas do mercado de trabalho. A atividade informal configura-se
como uma manifestação de atividade laboral de interesse para a psicologia do trabalho e áreas
afins, onde se incluem Economia, Administração, Ciências Sociais, dentre outras, que podem
contribuir com a formação de novos operadores teóricos e subsidiar ações governamentais.
A justificativa da escolha pelos vendedores ambulantes guarda relação com seu papel
de destaque entre as ocupações informais que mais crescem no estado enquanto fonte de
renda (Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN –
FUNCERN, 2009), além de comporem uma categoria enquadrada como típica representante
das ocupações precarizadas do mundo do trabalho, mais exposta a riscos físicos e
psicossociais, evidente desvalorização social, mas, por outro lado, com grande potencial e
variedade de competências subjacentes às suas maneiras de “inventarem trabalho”. Essa
contradição – onde coexiste a precariedade do contexto de trabalho informal e a riqueza de
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competências complexas e modos de fazer assemelhados a contextos formais – motivou a
proposta desta pesquisa.
Diante dessas considerações, apresentam-se nos capítulos teóricos a seguir as
diferentes temáticas chave desta pesquisa. Tais capítulos contemplam as transformações no
mundo do trabalho contemporâneo, que fornecem subsídios para compreender a emergência
do trabalho informal, a compreensão da atividade de vendedor ambulante e as competências
nela implicadas.
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2. O fenômeno da informalidade no mundo do trabalho: cenário e sujeitos

2.1. Mudanças na configuração do mercado de trabalho

A fim de compreender a atual conformação da classe trabalhadora, é necessário ter em
vista o novo pano de fundo em que se desenvolvem as organizações, relações e modos
produção do trabalho, o que implica entender a sequência de eventos que deflagraram a
situação vigente. Três importantes períodos históricos estabelecem marcos para a
compreensão das transformações histórico-econômico-culturais no mundo do trabalho
(Pochmann, 1999). Segundo Antunes (2010), o primeiro desses períodos refere-se à Primeira
Revolução Industrial (final do século XVIII e início do século XIX), quando emergiram a
estruturação dos estados nacionais europeus, as unidades produtivas familiares e os sindicatos
de ofício. A Segunda Revolução Industrial (a partir da segunda metade do século XIX)
assinala a segunda fase, com intenso progresso tecnológico relacionado a descobertas
científicas e surgimento das indústrias, marcando o nascimento da grande empresa capitalista,
que passou a substituir pequenas unidades familiares de produção.
Vive-se atualmente o terceiro período, referente à chamada Terceira Revolução
Industrial, também conhecida como Reestruturação Produtiva, com profundas transformações
em termos políticos, econômicos, sociais e tecnológicos. Apontam-se aqui tanto inovações
positivas, como o advento da Tecnologia da Informação (TI), como fenômenos que
configuram regressão social, a exemplo do aumento do desemprego, ameaça de perda dos
direitos trabalhistas, enfraquecimento do movimento sindical, desmantelamento do Estado de
Bem Estar Social e uso precário da força de trabalho. Tal cenário ganhou contornos mais
sólidos durante a década de 1970, período em que o capitalismo mundial passou a vivenciar
profundas transformações em seu modo de ser e de funcionar.
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Assim, tal período foi marcado por uma intensa reestruturação na organização do
trabalho, podendo-se mencionar enquanto principais mudanças o salto tecnológico e a
robótica inserida na linha de produção fabril; a diminuição da classe operária industrial
tradicional e a expansão do setor de serviços; a flexibilização da produção; a desconcentração
industrial; a busca de qualidade total nos produtos, que passou a predominar sobre a produção
em série e de massa; o atendimento a demandas de consumidores mais específicas, devido à
mudança no padrão e exigências de consumo, com produtos de melhor qualidade e no melhor
tempo; a preferência pelo perfil polivalente e multifuncional de trabalhador que precisa dar
conta de todo o processo de trabalho, ainda coexistindo com inúmeros trabalhadores
superespecializados em atividades parceladas e sem qualificação profissional formal
(Antunes, 2010).
Acompanhando o ritmo dessas transformações, ocorreram algumas mudanças para o
mercado de trabalho e dentre elas várias perdas para a classe trabalhadora. Nesse sentido,
Antunes (2005, 2009) menciona a flexibilização das relações trabalhistas, tornando comuns e
legalizados os vínculos desregulamentados entre empregado e organização, a diminuição de
seus direitos, a contratação temporária, parcial, horas extras, com baixas remunerações e
retração da força sindical; o intensificado ingresso da mulher no mercado de trabalho (e suas
jornadas de trabalho dentro e fora do lar), assim como a exclusão dos considerados jovens e
idosos pelo sistema capitalista e aumento do trabalho no terceiro setor e do trabalho em
domicílio.
Devido a tantas transformações ocorridas no mundo do trabalho, em face da crise do
capital e consequente reestruturação produtiva, a configuração da classe trabalhadora do novo
mundo do trabalho tornou-se diferente da que predominava 40 anos atrás. De acordo com
Antunes e Alves (2004), ela hoje é mais complexa, heterogênea, fragmentada e abarca agora
além da classe que vivia da produção industrial, alcançando todos aqueles que participam do
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processo de valorização do capital (os chamados “trabalhadores produtivos”, que participam
do processo imediato de produção de mercadorias e trocam sua força de trabalho por capital),
o proletariado rural, o precarizado, o moderno, o fabril e de serviços, terceirizados,
subcontratados, desempregados e os trabalhadores improdutivos (que não criam diretamente
mais-valia, a exemplo dos trabalhadores em serviços públicos, empregados domésticos,
vendedores por conta própria e autônomos). Estes últimos, apesar de estarem à margem da
criação de mais-valia, estando somente ligados às dimensões de circulação de capital, também
passam por experiências de trabalho precarizado e outras situações bastante semelhantes
àquelas experimentadas pelos trabalhadores produtivos.
A profunda multiplicidade das formas de ser e estar no trabalho revela que a dicotomia
emprego–desemprego não é mais capaz de dar conta dos diferentes tipos de inserção no
mercado de trabalho. A configuração atual do mundo do trabalho vai além dos vínculos
empregatícios restritos a uma organização formal de trabalho, fenômeno traduzido nas mais
variadas formas de trabalho, como o terceirizado, autônomo, temporário, extra, empreendedor
individual, trabalho em domicílio, entre tantos outros.

2.2. O trabalho informal

A tentativa de denominar exatamente o que seria o “trabalho informal” constitui-se
uma árdua tarefa de estabelecer um termo único para um fenômeno que abrange formas de
organização bastante distintas. A definição do termo passa pela discussão de vários critérios
de inclusão dos modos de ser informal e ao final não há como se chegar a uma conclusão
senão pelo reconhecimento e combinação de diversos aspectos. Como afirma Cacciamali
(2000), “a percepção da informalidade pode ser apreendida através de distintos marcos
teóricos que, em virtude de diferentes propósitos, podem levar a objetos múltiplos de estudo”
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(p.154). Uma vez que o conceito de trabalho informal é fluido, dinâmico e está atravessado
por visões parciais e perspectivas teóricas e metodológicas dos estudos, observa-se uma
mudança em sua conceituação de tempos em tempos, de acordo com as necessidades do
capital, podendo ser em certos períodos “atrasado” e, em outros, “moderno” (Organista,
2006). Nesse sentido, todas as tentativas de definir o que seria o informal revelam a
dificuldade de se chegar a um único conceito que envolva todas as possíveis maneiras de ser
da informalidade.
As primeiras discussões acerca da terminologia “setor informal” tiveram como marco
o projeto da Organização Internacional do Trabalho (OIT) acerca da geração de renda em
países em desenvolvimento. No final dos anos 60, a OIT criou o Programa Regional del
Empleo para América Latina y el Caribe (Prealc) – integrante de um projeto maior, o
Programa Mundial do Emprego – com o objetivo de realizar uma série de estudos sobre o
desenvolvimento econômico na América Latina, para que se pudesse propor estratégias para
geração de empregos e a melhoria nos salários (Cacciamali, 1983).
Dessa iniciativa derivaram-se estudos pioneiros sobre a economia do Quênia (1972) e
o emprego na República Dominicana (1973). Como resultados desses trabalhos, ganharam
expressão as noções de “setor informal” e “mercado informal de trabalho”, dando o pontapé
inicial a uma infinidade de estudos teóricos sobre o tema da informalidade, marcados pela
controvérsia de diferentes correntes de pensamento a favor e contrárias à ideia do Prealc
(Tomazini, 1995).
Por ocasião destes estudos, o trabalho informal foi concebido como um fenômeno
característico de países subdesenvolvidos, como resultado da incapacidade do mercado de
trabalho baseado no modelo de emprego capitalista formal absorver uma quantidade
significativa de trabalhadores. Segundo Krein e Proni (2010), o programa da OIT entendia o
setor informal urbano enquanto uma manifestação do excedente estrutural de mão de obra.
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O argumento de que a estrutura produtiva capitalista da época gerava dois setores
distintos e contrapostos possibilitou à OIT delimitar critérios para definir os setores formal e
informal (Martins, 2003; Tavares, 2010): o primeiro teria ocupações geradas em empresas
organizadas; barreiras à entrada; a propriedade reservada ao empregador; atua em mercados
regulamentados; utiliza processos produtivos intensivos, cuja força de trabalho necessita de
qualificações adquiridas em meios formais. Já no setor informal, o “outro lado da moeda”,
apresentaria facilidade de entrada; utiliza recursos locais; propriedade familiar do negócio;
produziria em pequena escala; qualificação da mão-de-obra situada fora do sistema escolar
formal, cuja atuação no mercado se dá à margem do sistema de regulamentação legal do
governo.
A partir dessa concepção, considerava-se o setor moderno da economia (formal) como
o que determinava o progresso técnico e a geração de renda, ao passo que o setor informal
funcionaria enquanto absorvedor da mão de obra que não consegue se inserir em empregos
formais nos tempos de crise e também como “exército de reserva”, com trabalhadores
disponíveis para ocuparem cargos no setor formal em períodos de crescimento da economia
(Krein & Proni, 2010). Assim, em decorrência destes estudos, a informalidade passou a ser
considerada uma estratégia de sobrevivência daqueles que não conseguiram espaço no
mercado formal de trabalho e passou a ser um termo oposto, dicotômico e excludente em
relação ao “setor formal”, numa visão dualista da economia (Cacciamali, 2000; Organista,
2006; Tavares, 2010).
As discussões acerca do “setor informal”, passados os primeiros debates do período de
seu surgimento pós-estudos no Quênia e na República Dominicana, tomaram outra conotação
na década de 1990, em favor de uma concepção mais ampla: a de economia informal, que fora
impulsionada durante a 90ª Conferência Internacional do Trabalho, em 2002. Segundo
Tokman (2007), no decorrer dos anos passou-se a reconhecer que o emprego precário se
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encontrava também fora da informalidade, tomando espaço em cadeias produtivas do setor
formal, que visavam a redução de custos e aumento da flexibilidade nas relações de trabalho.
Tal constatação levou a OIT a substituir o conceito de “setor informal” pelo de “economia
informal”, que abarcando além dos trabalhadores por conta própria aqueles empregados de
forma precária, direta ou indiretamente, por organizações formais.
Conforme a própria OIT (2002) afirmou à época,
a expressão "economia informal" é preferível à expressão "setor informal", pois os
trabalhadores e as empresas em questão não advêm de um só setor de atividade
econômica, mas sim de vários. Esta expressão tende (...) a minimizar a importância
das ligações, das zonas cinzentas e das interdependências que existem entre atividades
formais e atividades informais. A expressão "economia informal" refere-se a todas as
atividades econômicas de trabalhadores e unidades econômicas que não são
abrangidas, em virtude da legislação ou da prática, por disposições formais (pp.6-7).
Assim, passaram a ser considerados trabalhadores informais (independentemente de
onde trabalhem) aqueles cujas relações de emprego não são reguladas pela legislação
trabalhista. Nesse sentido, podem ser inclusas nessa economia tanto a tradicional
informalidade (trabalhadores independentes típicos – microempresa familiar, trabalhadores
por conta própria), como as novas manifestações da informalidade, dentro dos espaços de
empresas formalizadas, a exemplo das subcontratações, trabalhos temporários, extras,
terceirizados, em domicílio, voluntários, entre diversas outras expressões do trabalho precário
da atualidade, atuantes em diferentes áreas econômicas, sejam rurais ou urbanas, delimitando
agora a dualidade dos protegidos e dos não protegidos pela legislação trabalhista.
A OIT (2014) ainda reconhece atualmente que economia informal está marcada por
unidades produtivas ou ocupações onde predominam condições laborais inseguras, sem
garantias de proteção social, baixos níveis de qualificação, rendimentos irregulares e mais
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baixos, longas jornadas de trabalho e trabalhadores que em geral não estão representados
coletivamente junto aos empregadores ou autoridades públicas (OIT, 2014).
Tavares e Alves (2006) classificam a informalidade no trabalho a partir de três
categorias, tendo em vista as mais recentes transformações no mundo do trabalho, as quais a
levaram a diferenciar os tipos informais tradicionais das mais novas formas de trabalho
precário. A primeira delas é representada pelos trabalhadores informais tradicionais, aqueles
inseridos em atividades de baixa capitalização que auferem remunerações para consumo
individual ou familiar. Daí decorrem três subcategorias: os menos instáveis, os quais detém
um mínimo de conhecimento e os meios de trabalho, em que se enquadram as atividades de
camelôs, vendedor ambulante, empregado doméstico, pedreiro, costureira, jardineiro; os
instáveis, que se ocupam em atividades de baixa qualificação, temporárias e que remuneram
por serviço realizado, como os carroceiros e trabalhadores de rua; e os ocasionais, que
alternam entre atividades formais e informais, agarrando as oportunidades de “bicos” quando
aparecem, a exemplo das faxineiras, garçons de final de semana, vendedores ocasionais e
digitadores (Alves, 2001).
Outra categoria é a dos trabalhadores assalariados sem registro: como resultado do
corte de custos das empresas, estas contratam trabalhadores de modo flexibilizado, não lhes
garantindo acesso a benefícios da legislação trabalhistas e construindo-se assim novas
relações e modos de trabalho. A terceira categoria se expressa no trabalho por conta própria, o
qual se relaciona com empregos familiares em pequenos ofícios, serviços e comércios, o que
possibilita a geração de renda que tão somente satisfaça as necessidades do núcleo familiar.
No âmbito dessa dissertação, considerar-se-á a inclusão do vendedor ambulante, sujeito dessa
pesquisa, entre a categoria dos trabalhadores informais tradicionais.
O trabalho informal tem reconhecida importância dentro do sistema capitalista ao
mobilizar outra estrutura intermediária e complementar para a execução de suas atividades
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(Alves, 2001; Tavares, 2004). A maioria das atividades da economia informal está integrada à
produção formal por meio da compra de insumos ou práticas de contratação flexível da força
de trabalho, movimentando o fluxo das transações econômicas (Cacciamali & Silva, 2003). O
trabalho do vendedor ambulante, sujeito alvo desta pesquisa, é um claro exemplo de
contribuição indireta para o processo de produção e reprodução capitalistas: ele reforça o
sistema quando precisa comprar suas mercadorias ou matérias-primas de algum fabricante,
alimentando comércio e indústria inseridas na lógica de acumulação. Além disso, depende
diretamente do mercado consumidor assalariado pelo próprio sistema capitalista, que gasta
dinheiro em seus serviços e produtos.
Nesse sentido, contrapondo-se à perspectiva dualista do setor informal-formal que
imperou nos anos 1970, na década de 80 passou a tomar corpo a abordagem de subordinação.
Para Tavares (2010) o “setor informal” nessa abordagem é visto como uma forma de
produção subordinada e intersticial do sistema capitalista. Conforme explica a autora, a
economia seria um continuum de formas de organização da produção, tendo o processo de
acumulação capitalista um caráter integrado, em que “formas distintas de produção e
distribuição são articuladas e subordinadas à produção capitalista” (Tavares, 2010, p.27). Tal
lógica de pensamento se opõe às teses oiteanas da década de 1970, cujas premissas eram de
que “setor informal” se originava do excedente de força de trabalho do “setor formal” – de
forma contrária, Tavares argumenta que a informalidade é oriunda da própria acumulação
capitalista, não podendo ser concebida como um modo de produção independente ou por
simples oposição ao formal.
Seguindo-se nessa linha de raciocínio, o trabalho informal também se mostra relevante
na medida em que participaria com uma considerável fatia do produto interno bruto (PIB) do
país, caso contribuísse diretamente no pagamento de impostos ao governo. Dentro da
informalidade, a produção de bens e serviços não declarados ao governo (que ficam à margem
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do PIB oficial) correspondeu a 16,8% do PIB (Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial –
ETCO, 2013). Ademais, apesar de a informalidade ter tido sua explosão durante a década de
90 e vir declinando nos últimos nove anos, os trabalhadores assalariados sem carteira assinada
mais os trabalhadores por conta própria ainda representam 33% da população
economicamente ativa do país (IPEA, 2014).
Levando-se em consideração as perspectivas anteriormente apresentadas e tentando-se
chegar a uma definição consensual, para fins de caracterização dos vendedores ambulantes
entende-se aqui por informalidade a unidade de produção que possui rápida capacidade de
adaptar-se às oportunidades de mercado, modos de funcionamento baseados em relações
pessoais ou assentados sobre a solidariedade de grupos, mão de obra sem assalariamento
permanente ou fixo, produção em pequena escala, pouca ou nenhuma separação entre o
detentor dos meios de produção e a posse da força de trabalho e, em geral, fora da cobertura
de direitos trabalhistas (Jakobsen, 2001; Melo & Teles, 2000; Tavares, 2004; Torres, 2000).
Pode-se dizer que se constitui como uma relação de produção não estruturada em moldes
tipicamente capitalistas, embora contribua indiretamente para sua reprodução.
Considera-se também aqui, segundo critérios do IBGE (2003), que a informalidade
abrange unidades econômicas que tem por principal finalidade gerar rendimento para as
pessoas envolvidas, sendo excluídas as unidades voltadas somente para a produção de bens e
serviços para autoconsumo e que independem do local, da duração das atividades e de se
tratar da atividade principal ou secundária do proprietário. Pertencem finalmente à economia
aqui investigada todas as unidades econômicas de trabalhadores por conta própria sem
qualificação específica (excluindo-se, portanto, os profissionais liberais qualificados e
regulamentados conforme legislação trabalhista [Hirata & Machado, 2010]) e de
empregadores com até cinco empregados1.
1

Os trabalhadores empregados por grandes empresas sem carteira assinada também compõem a economia
informal, mas não são foco da presente pesquisa.
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O trabalho informal também pode compor o que se convenciona a chamar na literatura
de “trabalho sujo” (Lhuilier, 2005; Lhuilier, Bellemchombre, Canino & Frize, 2009). Esse
conceito recobre uma gama heterogênea de atividades laborais, marcada em geral por
representação social negativa e em alguns casos por risco pessoal elevado em seu exercício,
e/ou caráter ilegal da mesma (como no caso dos vendedores ambulantes aqui analisados), ou
ainda por conta do locus onde a atividade é exercida (como no caso do trabalho em contexto
prisional). Tais características conferem ao chamado “trabalho sujo” uma heterogeneidade
conceitual criticada por alguns autores (ver, nessa linha, Bendassolli & Da Rocha Falcão,
2013), bem como grau elevado de indesejabilidade e invisibilidade sociais. Os aspectos
mencionados acima atraem, portanto, para o trabalho informal, um caráter de indesejabilidade
que se enraíza na sociedade em geral e se dissemina pelo contexto de pesquisa e formulação
teórica (Dias, 2006).
Em determinada vertente de formulação e pesquisa, notadamente aquela mais próxima
dos estudos em economia e direito trabalhista, o trabalho informal costuma ser analisado sob
o viés da patologia social, como sintoma de um mau funcionamento sócio-econômico. Tal
viés, que sem dúvida tem suas justificativas, impede, contudo, que se encare aspectos da
atividade informal com valor e função equivalentes ao que se observa em contextos de
trabalho formais. Parte-se aqui da premissa geral, portanto, que nem o trabalho formal está
isento de fenômenos que vão contribuir para o adoecimento do trabalhador (Grima & Muller,
2006), e nem o trabalho informal está isento de aspectos relacionados ao prazer do trabalho
bem feito, bem como desenvolvimento de competências e habilidades reguladas por um
coletivo e por um gênero.
Considerando-se uma linha de raciocínio que vai além dos aspectos ausentes do
trabalho informal, destaca-se aqui a reflexão da OIT (2002) sobre sua potencialidade,
afirmando-o enquanto incubador de potenciais negócios e atribuindo aos trabalhadores
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informais características típicas de empreendedores, como perspicácia, criatividade,
dinamismo e inovação em suas práticas.
Na perspectiva levantada pela consideração desses aspectos do trabalho informal
ressaltados pela OIT, cabe considerá-los como um ponto de contato com a vertente de
empreendedorismo que este frequentemente comporta. Este tema vem se tornando foco de
pesquisa no Brasil, país considerado pelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2012)
como um dos mais empreendedores do mundo, onde 44% dos entrevistados relatam preferir
investir no próprio negócio a serem empregados. Ambos OIT (2014) e SEBRAE (2013) vêm
apontando o empreendedorismo como importante porta de saída da informalidade, através de
políticas governamentais específicas de formalização, como por exemplo a lei do Micro
Empreendedor Individual2 (MEI).
A análise aqui proposta parte do pressuposto que o trabalho informal e a iniciativa
empreendedora têm inegavelmente aspectos em comum. Afirmar isso não suprime o fato de
que ambos se inserem em uma estrutura de exploração do trabalho, seja ele de que natureza
for. Não se ignoram aqui as condições precárias em que muitas ocupações informais se
inserem, escondendo aspectos perversos da informalidade sob o discurso da proatividade,
livre iniciativa e criatividade, inerentes ao empreendedorismo, mas, por outro lado, considerase que a “demonização” do trabalho informal como mera patologia socioeconômica e a não
consideração de suas características empreendedoras ofusca uma série de aspectos relevantes
dessa atividade laboral.Diante dessas considerações assume-se para este estudo que a
informalidade é um fenômeno heterogêneo, de múltiplas facetas, de distintas maneiras de se
expressar, incluindo tanto atividades diretamente subordinadas ao sistema capitalista, como
atividades que contribuem indiretamente para a reprodução desse sistema, e não como um

2

O Microempreendedor Individual (MEI) é o trabalhador por conta própria que se formaliza como pequeno
empresário. Para isso, é preciso faturar no máximo R$ 60.000,00 por ano e ter apenas um empregado contratado
que receba salário mínimo (http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual).
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setor à margem de tal processo. Além disso, considera-se que suas relações com a economia
formal estão escritas em linhas tênues, visto que há interpenetrações de uma economia na
outra, não sendo possível dividi-las em blocos dicotômicos e antagônicos.
Por fim, para fins de esclarecimento e diferenciação, o trabalho formal refere-se ao
conjunto de atividades sistematizadas em uma unidade produtiva com cobertura de direitos
trabalhistas e legalização fiscal, maior produtividade, acesso facilitado a crédito, dentro de um
modelo de acumulação capitalista onde está clara a divisão entre dono dos meios de produção
e a força de trabalho, incluindo-se, então, todos os trabalhadores de empresas tipicamente
capitalistas (médias e grandes) e seus empregadores. Corrobora-se, então, a visão de
Cacciamali (1991), na medida em que a autora define o setor formal como o conjunto de
atividades estruturadas segundo o modelo tipicamente capitalista, compreendendo as
organizações estatais e outras empresas que utilizam o trabalho assalariado e dividem as
tarefas de gestão (intelectuais, de quem pensa e planeja o trabalho) e as de produção (os que
executam as tarefas), embora seja possível encontrar esta última particularidade em
empreendimentos informais.

2.3. Vendedor ambulante: um típico representante da informalidade

Enquadrados na categoria de informalidade tradicional, proposta por Tavares e Alves
(2006), notadamente na subcategoria de “menos instáveis”, situam-se os vendedores
ambulantes. Os vendedores aos quais nos referimos fazem parte de uma categoria de
trabalhadores inseridos em atividades de baixa capitalização, sem regulamentação trabalhista,
cuja renda somente satisfaz a manutenção da atividade e o sustento individual ou familiar
(Tavares, 2004). Além disso, tal atividade está atrelada a meios primitivos de comércio, em
que a relação entre produtor e consumidor é direta, levando os preços dos produtos a
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patamares menores que os praticados em comércio formal, já que não há repasse do processo
de especulação usual, nem impostos ou licenças a pagar (Costa, 1989). A fim de sistematizar
o conhecimento sobre o vendedor ambulante e sua atividade, são aqui resgatadas diversas
referências na literatura sobre o tema.
No intuito de promover uma caracterização da categoria de ambulante, a Classificação
Brasileira de Ocupações (Brasil, 2010) traça aspectos centrais a serem considerados na
atividade, mas sem considerar um estudo mais aprofundado de suas particularidades. Apontase em relação à formação e experiência, por exemplo, que o trabalho do vendedor ambulante
requer escolaridade de quarta série do ensino fundamental e nele se encontram trabalhadores
com formação escolar bastante variável.
Quanto às condições gerais de exercício, estes desenvolvem seu ofício andando a pé
por vias e logradouros públicos, transportam seus produtos junto ao corpo utilizando-se de
sacolas, malas, bolsas ou carrinhos de mão; sem vínculo empregatício formalizado; a céu
aberto ou em veículos automotores; em horário diurno ou noturno, por longos períodos,
expostos a ruídos, condições climáticas adversas e material tóxico, que podem provocar
intenso estresse. Como recursos de trabalho são apontados chapeira; amplificador de som e
corneta; carrinho de mão; embalagens; fogareiro e botijão de gás; lampião; moenda de cana;
pipoqueira; tesoura, fita métrica e veículos diversos.
A classificação da CBO, ao delimitar o prescrito para esse trabalho não consegue
apreender toda a diversidade e complexidade das variadas formas de inserção no mercado de
trabalho e nem dos materiais, competências, funções e condições da atividade do vendedor
ambulante, como era de se esperar de uma prescrição formal, que não alcança a atividade real.
Apesar de não ser exaustiva em termos de recobrir várias das nuances da realidade do trabalho
informal, a CBO tem ponto positivo quanto ao reconhecimento e classificação dessa
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ocupação, o que já demonstra um avanço para os trabalhadores ambulantes na construção de
uma categoria.
Fundamentando-se na visão de Spink (2009), a atividade ambulante está inserida numa
“nanoeconomia”, caracterizada por eventos cotidianos da economia popular e formas
“inventadas” de sobreviver e de garantir o sustento familiar e marcada por frequente
negociação. A nanoeconomia foge às relações de trabalho regulamentadas pela legislação
trabalhista e se baseia em iniciativas de “criar trabalho”, que podem ser conduzidas em
diversos contextos de forma complexa e estruturada, exigindo dos trabalhadores agilidade,
capacidade de adaptação e criatividade (Sato, 2011). São atividades que parecem simples ao
serem observadas de fora, mas com uma análise detalhada pode-se desvendar transações
psicossociais que as subsidiam, uma trama de materialidade, socialidades, institucionalidades,
cooperação e competição.
Os trabalhadores da economia informal, e no caso desta pesquisa os vendedores
ambulantes das praias, vivenciam situações de trabalho perpassadas pela instabilidade e
incerteza de sua atividade, sendo fortemente influenciados por contingências externas – tábua
de marés, meteorologia, falta de infraestrutura da praia, ausência de incentivos e apoio
governamentais. Estes fatores despertam inseguranças nos ambulantes sobre quais serão seus
ganhos, quanto poderá vender dependendo da sazonalidade, até quando poderá comercializar
seus produtos e serviços a depender da fiscalização da prefeitura, como gerará renda se ficar
doente ou se perder seu espaço na praia, entre tantas outras questões.
É dessa forma que se observa que na tentativa garantir a própria subsistência e a
continuidade de seu trabalho, os vendedores ambulantes tecem diversos arranjos e
configurações diferentes e exóticas na sua atividade. Variados estudos na área confirmam a
diversidade de arranjos construídos entre os trabalhadores da economia informal, revelando
certas estratégias de venda, modos de organização, regras de convivência e perfil dos
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trabalhadores. A ocupação informal não se manifesta na atividade de um trabalhador só, mas
depende também da dinâmica de acumulação capitalista e dos laços de solidariedade e
construção de interações sociais com familiares, amigos, colegas de ocupação (Matsuo, 2009).
De acordo com Nouroudine (2011) a atividade informal está inscrita na dinâmica de
socialização de certos coletivos de vida, apresentando características de norma e organização.
Como afirma o autor, no caso do pequeno comércio ambulante em economias informais
africanas, os ambulantes escolhem os produtos que saem mais rapidamente, o carrinho de mão
serve para permitir que o vendedor alcance diretamente o cliente com a mercadoria, produtos
são anunciados com bordões para chamar a atenção dos transeuntes, os vendedores se
articulam entre si para comprar produtos no exterior que os façam terem ganhos maiores,
entre outras técnicas que formulam para comprar suas mercadorias e revendê-las.
A pesquisa de Lima e Conserva (2006) relatou o impacto das redes familiares na
atividade de trabalho dos vendedores ambulantes. A família atua como mediadora da inserção
de seus membros no mercado de trabalho, estruturação de relações de trabalho, contato com
fornecedores, e até mesmo como unidade de produção das mercadorias. As relações
familiares na “linha de produção” constroem um padrão de divisão de tarefas e normas
internas a partir do papel que cada um ocupa na família, redistribuindo tais papéis em funções
de uma “empresa familiar”, como em uma organização formal. Segundos os autores, a
dinâmica de produção e reprodução familiar evidencia a “complexidade das atividades
informais, em termos de configuração, regulação, alcances e limites. Tal complexidade vem
explicar tanto a questão da heterogeneidade, tão peculiar a atividades informais, quanto suas
ambiguidades e contradições” (Lima & Conserva, 2006, p.90).
Além disso, Lima e Conserva (2006) lembram que a condição de ilegalidade dos
ambulantes complexifica ainda mais o seu trabalho, pela dificuldade que impõe na análise dos
riscos econômicos ao se negociar mercadorias com fornecedores. Uma vez que não há
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contratos formais, o fator confiança desempenha importante papel nas transações comerciais
entre fornecedor e ambulante, e entre este e o consumidor final. Uma característica importante
atrelada à confiança é o reconhecimento e prestígio dos ambulantes entre si, que dividem o
mesmo espaço e firmam, com base nas relações de confiança, negociações e acordos que ao
menos disfarcem a ausência de direitos legais, embora não os substituam plenamente.
A atividade informal desenvolve modos próprios de organização, com diversas
peculiaridades. Costa (1989) e Fukelman e Lima (2003) sinalizam um tipo de geografia
específica de distribuição do vendedor ambulante pelas cidades, podendo-se identificá-los
pela região que escolhem para trabalhar. A distribuição espacial desses vendedores está
condicionada à dinâmica da economia local, assim verificando-se maior ou menor ocorrência
de tipos de ambulante, como no caso de vendedores que se localizam nas praias e nos centros
das cidades: os primeiros comercializam mercadorias e também serviços típicos de praia
(barracas, aluguel de pranchas de surf, massagens, chapéus, protetor solar, água de coco e
comidas como caranguejo, ostra e camarão) (SEBRAE, 2007; Fernandes, 2008), enquanto nos
centros observa-se maior prevalência de artigos eletroeletrônicos pirateados, vestuário,
produtos femininos (bolsas, sapatos, bijuterias) e lanches diversos (milho, pipoca, churrasco)
(Oliveira, 2009; Silva, 2011).
Em pesquisa etnográfica com vendedores ambulantes de Porto Alegre (RS), Barroso
(2011) realizou uma análise sociológica do dia-a-dia e do conjunto de simbolismos do
comércio ambulante da cidade, circunscrevendo as situações de trabalho como “cenas” em
conjunto, que integram o desenrolar de interações sociais num certo espaço e tempo.
Descobriu-se que os vendedores de rua, através de ações solidárias, desenvolvem situações de
ensino-aprendizagem da ocupação profissional, quando um ensina ao outro as estratégias e o
discurso implicados na venda da mercadoria por um preço maior.
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Barroso relata que entre o grupo de vendedores ambulantes, diferentes funções são
organizadas para o funcionamento do comércio: há os que compram as mercadorias e as
revendem para o grupo, os que escolhem pontos fixos para comercialização e outros que
variam entre centro e litoral, alguns vendem por atacado, outros por varejo, e existem até
supervisores de ambulantes. A colaboração existe, inclusive, entre comerciantes informais e
formais, os quais auxiliam os ambulantes através de troca de favores e pequenos serviços
(guardar mercadorias, servir de ponto de apoio numa fiscalização, trocar o dinheiro do
cliente). Eles pensam estratégias de escolha do lugar para comercializar suas mercadorias,
levando em consideração onde podem “gerenciar” suas relações com o seu entorno, interações
com comerciantes e facilidade de acesso a locais para esconder seus produtos.
A atividade do vendedor ambulante é marcada pela contradição entre efemeridade e
permanência. Ao mesmo tempo, nota-se a demarcação do local de trabalho em pontos fixos,
onde se alocam todos os dias para vender, e a constante sensação de ameaça da fiscalização
municipal de serem retirados do espaço que lutaram para conquistar. Os pontos não são
delimitados por barreiras visíveis, mas cada vendedor sabe onde o outro trabalha e a maioria
respeita os limites “imaginários” do espaço do outro. A autora analisa a “conquista” do espaço
como relacionada a uma rede de cooperação, por meio da distribuição de mercadorias, suporte
emocional e pequenas ajudas no dia-a-dia que vão sendo intensificadas várias teias de
solidariedades que auxiliam a acomodar o novo vendedor na rua. Desse modo, o espaço de
cada um vai sendo garantido e, dia após dia, as práticas cotidianas dos vendedores ambulantes
vão se reinventando para se manter nesse lugar.
Outro estudo etnográfico da atividade informal (Sato, 2007) investigou a organização
do trabalho na feira livre. Os aspectos mais importantes a serem mencionados referem-se
formação de regras de convivência calcadas na cultura e na tradição, que podem ir desde
delimitar horários para montagem e desmontagem de barracas até estabelecer faixa de preços;
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a construção de acordos específicos e coletivos e a existência de um “nomadismo estrutural”,
que obriga o feirante a se situar e conviver “em ambientes sociais, econômicos e culturais
diferentes, garantidos pelos perfis da freguesia e pela convivência com vendedores diferentes
em cada lugar” (2007, p.98).
Nota-se também nesse tipo de trabalho informal a necessidade de se adquirir
conhecimentos técnicos que se traduzam na capacidade de gerir o empreendimento e no senso
estético com que montam as mercadorias, e a perceptível tensão entre cooperação e
competição entre os feirantes, processos que convivem de forma equilibrada e não se
excluem, para os quais são criadas ferramentas de controle e regulação.
Salvitti et al (1999) realizaram um estudo sobre camelôs na cidade de São Paulo que
revelou variadas facetas do trabalho no que os autores chamaram de “empresa rua”: há dentro
de um sistema informal uma organização “formal” entre os trabalhadores, que negocia
acordos e normas tácitas construído na convivência e na atividade diárias. Tal pesquisa, assim
como as contribuições de Barroso (2011), Spink (2009), Ackermann (2007), Sato (2006),
Fulkeman e Lima (2003) e Tiriba (2003) é mais uma confirmação do que se admite aqui por
economia informal: um entrelaçado de acordos, regras, socialidades, cooperação, competição,
trocas e intercâmbios, processos de ensino e aprendizagem do métier.
Quanto à dimensão de coletividade destes trabalhadores, convém tecer algumas
considerações. A olho nu poder-se-ia arriscar que esse grupo de trabalhadores, sem vínculos
formalizados entre si, sem normas prescritas formais, seria apenas um grupo de trabalhadores
atuando individualmente na batalha pela sobrevivência. Alguns autores, como Jakobsen,
Martins e Dombrowski (2001), por exemplo, perguntam-se como organizar trabalhadores por
conta própria que não têm vínculos formais e diretos de emprego (ou seja, dificuldade no
acesso por sua dispersão) e se uma suposta organização dos informais enquanto “classe” não
implicaria dar reconhecimento oficial a uma situação socialmente “indesejável”.
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O que se pode dizer quanto a este grupo, é que a trama de sociabilidades já relatada
entre os trabalhadores remete à configuração de um coletivo e um gênero profissional
(conforme conceito proposto por Clot, 2010), sendo este gênero a parte subentendida da
atividade, ao que é comum aos trabalhadores de determinado contexto laboral, aquilo que está
no “inconsciente coletivo”, orientando-os através de normas de conduta implícitas e do que se
deve fazer em certas situações sem haver necessidade de recriar a tarefa a cada vez que ela
surge (Clot, 2010; Teixeira & Barros, 2009).
No caso específico dos ambulantes, a referência a tal gênero apresenta-se de forma
ambígua. Se por um lado tal atividade mostra-se fragmentada em diversos modos de fazer
independentes, em formas de trabalho não prescritas, sem a obrigatoriedade de estarem num
mesmo espaço seguindo as mesmas normas prescritas por um superior, sem representações de
classe ocupacional, por outro lado, também constroem valores coletivos, uma determinada
linguagem de ofício, partilha de conhecimentos instrumentais, regras próprias de convivência
e modos de agir repassados de uma geração a outra de ambulantes através da experiência.
Analisando-se por essa ótica, poder-se-ia afirmar que o conceito de gênero aplica-se a esse
grupo de trabalhadores.
A representação social que se tem da atividade do vendedor ambulante focaliza-se
numa suposta desorganização desta, construída e reforçada pela imagem de precarização,
instabilidade e insegurança que a perpassa. De fato, não há como negar que estas
características, notadamente a instabilidade nas relações entre os vendedores na disputa por
espaço e por clientes, numa concorrência que chega à coerção e à violência, e nas relações
conturbadas destes com os órgãos de controle e fiscalização municipais, realmente ocorrem
no contexto dessa atividade. As pesquisas referidas nesta seção demonstram, entretanto, que é
possível discutir sobre organização, sistematicidade, jornada de trabalho, rotina, normas
internas, regularidade e processo de trabalho dentro do contexto da atividade ambulante.
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2.4 A informalidade no contexto de praias

Os espaços de praias apresentam-se como locais de forte exploração comercial,
direcionados ao lazer acessível, de baixo custo, que atraem milhares de trabalhadores por todo
o país procurando garantir renda de maneira rápida. A utilização das praias como local de
lazer para milhares de pessoas supõe a necessidade de serviços e comércio pelos
frequentadores, o que, por sua vez, incentiva a exploração comercial por parte de
trabalhadores por conta própria e empresas. Assim, a oferta de bens e serviços nas praias é
norteada pela demanda instantânea de consumo dos frequentadores e turistas (Araújo, SilvaCavalcanti, Vicente-Leal & Costa, 2012).
Os territórios da economia informal em espaços de praias são instáveis e flexíveis e é
evidente a mistura de atividades formais convivendo com as informais, apropriadas por
trabalhadores fixos ou temporários, que mudam de característica de acordo com o horário, dia
da semana, época do ano, espaço de praia, tipo de consumidor, infraestrutura disponível e,
assim, assume uma nova configuração a cada momento, diante da realidade social e do espaço
geográfico em que se encontram (Fernandes, 2008; SEBRAE, 2007). Esses espaços contam
com as mais variadas atividades laborais (vendedores ambulantes, barraqueiros, comerciantes
formais e até mesmo guardadores de carros) que atendem a vários públicos, com os mais
diversos produtos e preços, complementando a cadeia produtiva e ajudando a movimentar o
turismo e a gerar renda para muitos trabalhadores. Tal realidade abarca igualmente padrão de
convívio precário e variado com a lei e o regramento urbano para a atividade de comércio das
capitais, alternando-se períodos de tolerância, fiscalização e repressão, e negociação, como é
o caso na criação e manutenção dos chamados “camelódromos” (ver, a respeito do
Camelódromo de Natal: http://jornaldehoje.com.br/reforma-camelodromo-alecrim-deve-sairem-2014/).
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Nos territórios de praias, o trabalho de uns interage com o lazer de outros, sendo essa
interação direta, intensa e carregada de informalidade. Nelas se encontram características
bastante peculiares, seja pela interação e dualidade contrastante entre lazer e trabalho, seja
pela própria relação que os trabalhadores de praia têm com sua atividade (como
empreendedorismo ou pura estratégia de sobrevivência? Atividade como esforço penoso ou
como prazer/lazer? Entre tantas outras dualidades). A economia que se desenvolve nas praias
incentiva a criação de novos negócios e de empreendimentos diversiﬁcados, inovadores,
formais e informais (SEBRAE, 2008), tipos de trabalho que refletem a enorme capacidade de
adaptação e flexibilidade de comerciantes que “criam trabalho” para sobreviver.
Nota-se na economia da praia uma estreita conexão com a dinâmica turística da
cidade, gerando renda, “mascarando” os índices de desemprego e proporcionando receitas
anuais para o governo. O trabalho nesse local alia o desenvolvimento de atividades de
comércio ao turismo, sendo considerado como espaço ideal para trabalhadores informais
auferirem renda extra em períodos de alta estação, seja para os que somente vão vender nessa
temporada ou para aqueles que fazem da praia seu “escritório” durante todo o ano e veem na
estação o momento ideal para recuperarem-se de possíveis perdas econômicas em períodos de
baixa estação.
Segundo estatísticas do Ministério do Turismo (2010), entre os anos de 2005 a 2009 uma
média de cinco milhões de turistas estrangeiros visitaram o Brasil, sendo que a maioria deles
procura o litoral. O ministério informa que entre os turistas estrangeiros que visitaram o país
em 2010, 46% vieram a lazer e destes, 60,2% foram motivados por sol e praia (MTur, 2010;
Fipe, 2011). Em termos de turismo interno, Natal figura entre os cinco destinos mais
desejados pelos viajantes brasileiros (MTur, 2009). A grande procura de turistas pelo turismo
do tipo “sol e mar” estimula uma infinidade de pequenos comerciantes, formais e informais, a
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buscarem a praia como local de trabalho, num verdadeiro mercado a céu aberto, que o
SEBRAE (2008) denomina de “economia da praia”.
Alguns elementos podem ser destacados como importantes para se compreender a
dinâmica da interação entre turismo de praias e informalidade, conforme aponta Soares
(2005). Um deles é a criação de dois mercados de trabalho: um que se mantém estável por
todo o ano e outro que vem a somar a força de trabalho em períodos alta temporada, no qual
se destacam os trabalhadores informais, temporários, terceirizados e subcontratados, os quais
refletem o caráter volátil da sazonalidade turística, que não comporta um fluxo contínuo de
visitantes durante todo o ano, provocando queda na lucratividade dos negócios e dificuldade
de absorver força de trabalho nas épocas de baixa estação.
Outro elemento é a falta de engajamento do governo no planejamento e regulamentação
das atividades, do que decorre a falta de apoio e incentivo à qualificação dos trabalhadores
nos negócios turísticos e má distribuição dos recursos públicos. Por fim, verifica-se na
atividade informal atrelada ao turismo uma inserção de mão-de-obra predominantemente
desqualificada, oriunda de outros segmentos marginalizados. A informalidade nas praias
acaba sendo vista pelo governo como meio de subsistência paliativo e como saída ao
desemprego diante das necessidades de sobrevivência dos trabalhadores, quando seu papel
deveria ser de atuar na qualificação dos trabalhadores, investimentos de longo prazo na
economia turística da cidade e na diminuição da concentração de renda (Soares, 2005)
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3. Contexto sociocultural e histórico da pesquisa
3.1. Trabalho informal em Natal

As décadas de 80 e 90 do século passado foram marcadas por forte crise na geração e
manutenção de empregos, seguindo as tendências provocadas pelo processo de reestruturação
produtiva, já mencionado. Em nível local, na cidade de Natal observou-se um aumento do
efetivo de trabalhadores ocupados na informalidade no setor terciário da economia,
principalmente nos bairros centrais, além da expansão significativa do número de vendedores
ambulantes que trabalham em eventos ocasionais e pelas praias, especialmente quando se
aproximam os períodos de alta estação no turismo (FADE, 2006). Oliveira (2009) atribui o
aumento na quantidade de vendedores ambulantes nesta cidade ao crescimento do comércio
atacadista e varejista, uma vez que esses trabalhadores desenvolvem suas atividades
acompanhando as tendências desse ramo.
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco
(FADE, 2006), associada à congênere Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (FUNPEC/UFRN), a serviço da secretaria
de Planejamento e Finanças do Governo Estadual (RN), elaborou um Plano de
Desenvolvimento Sustentável, que diagnosticou, em seus subsídios de análise preliminar à
proposição de ações de governo, que a economia da Região Metropolitana de Natal estava
fortemente marcada, em sua estrutura produtiva, na época da coleta dos dados econométricos
(2006), pelas atividades terciárias de comércio e serviços. Além disso, outra relevante
característica dessa economia é a coexistência de atividades de comércio formais e informais.
A análise dessa coexistência levou as entidades proponentes do levantamento supracitado a
ressaltar o entrelaçamento destas modalidades de atividades econômicas:
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(...) não se trata de duas economias separadas com circuitos produtivos distintos,
mas de atividades diferenciadas pelas características antes apresentadas e que
estão presentes, na maioria dos casos, no interior das mesmas cadeias e arranjos
produtivos. Isto é patente na cadeia produtiva de turismo e lazer, na do comércio
varejista, na construção civil, na indústria de transformação, entre outras. (cf.
FADE, 2006, p.10)

De acordo com o mais recente censo do comércio informal de Natal realizado pela
Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (FUNCERN,
2009), algumas áreas da cidade se destacam como foco das atividades informais: é o caso da
região central (bairros do Alecrim e Igapó), áreas das proximidades de grandes centros de
compras (shopping centers) e praias urbanas (Ponta Negra, Artistas, Meio, Forte e Redinha).

3.2 Os mercados formal e informal em Natal no setor terciário da economia

Tendo em vista que o foco dessa pesquisa são os trabalhadores informais de praias
inseridos no setor terciário da economia, notadamente nos ramos de comércio e serviços,
apresentam-se aqui dados disponíveis que retratam estatisticamente a realidade dessas duas
atividades. De acordo com os mais recentes dados publicados pelo SEBRAE (2010), o
número de atividades formais na cidade de Natal no ramo do comércio corresponde a 47,12%
dos negócios de toda a cidade, enquanto que as atividades informais somam um total de
44,01%. Nos serviços, as formais totalizam 40,16% dos empreendimentos, e os informais
correspondem a um número maior, representam 52,08% do total.
O quadro da figura 1 traz uma visão geral de cinco ramos produtivos da economia
natalense, apontando um equilíbrio na distribuição entre formal e informal principalmente nas
atividades de comércio e serviços:
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Figura 1 – Distribuição das atividades produtivas quanto à formalização na cidade de Natal
(RN). Fonte: SEBRAE (2010)

O SEBRAE (2010) aponta no relatório desse mapeamento que as empresas formais
têm maior porte, apresentam faturamento anual mais elevado, empregam maior quantidade de
pessoas e seus dirigentes têm maior escolaridade. De outro lado, os empreendedores do setor
informal se mostram mais destemidos e arrojados quando iniciam uma empreitada e ressaltam
uma grande satisfação com os negócios, que, em sua maioria, têm baixa incorporação de
novas tecnologias.

3.3. O trabalho nas praias urbanas de Natal/RN

Na cidade de Natal a maioria dos pequenos empreendimentos presentes nas praias
estabelece-se fora da lógica empresarial formal e está fortemente atrelada à atividade turística
(SEBRAE, 2007). De acordo com pesquisa do FADE (2006), na região metropolitana de
Natal a exploração turística das praias vem se revelando uma forte atividade econômica desde
os anos 90, como resultado da intensificação do turismo do tipo sol e mar, e, por
consequência, atraindo muitos trabalhadores informais da cidade para esses espaços, que
buscam um meio rápido e de baixo investimento para auferir renda. Em face do crescimento
desordenado de comerciantes informais nas praias natalenses, o supracitado estudo do
SEBRAE (2007) aponta uma necessidade de se desenvolver as atividades laborais de forma e
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planejada, sabendo-se dialogar as legislações e regulamentações oficiais, as exigências dos
frequentadores e as necessidades dos trabalhadores-empreendedores que adotam a praia como
fonte de subsistência.
A referida pesquisa é uma das maiores contribuições em termos de investigação da
atividade laboral informal desenvolvida no espaço de praias natalenses. Porém, embora seja
considerada de grande importância, essa atividade econômica tradicionalmente não foi
contemplada por estudos aprofundados. Na realidade natalense, estudos de Silva (2011),
Oliveira (2009), Savalli (2008) e Fernandes (2008) relatam as atividades desenvolvidas no
setor informal da economia, tanto em praias como no centro da cidade.
Uma das expressões dessa crescente tendência em investigar o trabalho nas praias se
traduz no estudo do SEBRAE nacional e o do Rio Grande do Norte (2007), os quais
conduziram uma pesquisa sobre as atividades informais desenvolvidas no espaço de praias.
Como resultados da pesquisa em âmbito local (Natal / RN), apontou-se que em cada uma das
cinco praias urbanas analisadas desenvolvem-se processos específicos de interação entre
ambulantes, barraqueiros e frequentadores, dependendo da configuração territorial e da teia de
reciprocidades, sociabilidades e elementos comunitários e societários.
Tal estudo da economia informal de praia foi o último empreendido pelo SEBRAE em
nível local, o que revela a necessidade de se realizarem novas pesquisas para acompanhar as
recentes configurações do mercado informal nas praias da cidade. Àquela época os resultados
indicavam um maior comparecimento de frequentadores (e potencial mercado consumidor) na
praia de Ponta Negra conforme pode ser observado no quadro da figura 2:
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Figura 2 - Quantidade de frequentadores, ambulantes e barraqueiros em cinco praias urbanas
de Natal/RN à época do mapeamento. Fonte: SEBRAE (2007)

Sete anos após essa pesquisa, o contingente de vendedores ambulantes teve um forte
aumento em Ponta Negra, verificado pelo número de 12003 trabalhadores informais
circulando pela praia até o mês de fevereiro de 2012, segundo estimativas da Associação dos
Trabalhadores de Ponta Negra (ATPON) (informações registradas disponíveis em:
http://www.sospontanegra.org/2012/02/trabalhadores-informais-de-ponta-negra.html).
A própria associação reconhece a falta de dados precisos sobre o tamanho dessa
população, esclarecendo que há um cadastro (em torno de três anos) constando 378
associados, o que não corresponderia nem a 40% do total de trabalhadores informais da praia
(conforme apontado pelo presidente da ATPON em entrevista ao jornal local Tribuna do
Norte [2012], disponível em http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/praia-tera-plano-defiscalizacao/209990). Por outro lado, reforçando a discrepância das informações e a falta de
estatísticas oficiais, a SEMSUR (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), órgão da
prefeitura responsável pela fiscalização e cadastramento de trabalhadores informais das
praias, informa dados de 2012 de 415 ambulantes cadastrados em Ponta Negra4. Quanto às
outras praias urbanas da cidade, este levantamento sequer fora realizado.

3

Dados disponibilizados em entrevista informal com o presidente da Associação dos Trabalhadores de Ponta
Negra.
4
Dados obtidos diretamente com o Setor de Controle de Bancas de Revistas, Quiosques e Ambulantes, resultado
de um cadastramento parcial dos ambulantes da praia de Ponta Negra, que será descartado em favor de um
recadastramento.
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Recentemente, em fevereiro de 2013, em reunião5com a ATPON, a SEMSUR revelou
que o número de cadastrados no último censo era inexato, pois muitos dos cadastrados não
trabalhavam de fato na praia de Ponta Negra e somente fizeram o registro devido ao interesse
no terreno doado pela prefeitura aos ambulantes dessa praia, informando que um novo
cadastramento haveria de ser feito, ainda sem perspectiva de início. O desencontro de
informações revela a falta de dados precisos sobre a quantidade correta de ambulantes, em
virtude da própria característica de instabilidade e temporariedade do trabalho e da recusa por
parte de alguns deles em cadastrarem-se na prefeitura, o que pode deixar um número
considerável de subnotificações.
O estudo do SEBRAE (2007) revelou ainda que nas praias natalenses os vendedores
ambulantes comercializam os mais variados produtos e serviços, distribuídos entre serviços,
alimentação, bebidas, vestuário, artesanato e acessórios, desde itens de fabricação caseira até
aqueles importados, sejam legais ou ilegais. A pesquisa constatou um predomínio de
vendedores ambulantes do sexo masculino em todas as praias e, no que tange ao grau de
escolaridade, este se mostrou similar entre os vendedores das praias pesquisadas, verificandose o predomínio do ensino fundamental.
Outro importante aspecto considerado relacionou-se à experiência prévia formativa de
capacitação, que ensinasse a gerenciar o negócio: a maioria (93%) dos ambulantes nunca a
realizou. Neste ponto, é interessante verificar que apesar de a grande maioria dos vendedores
ambulantes e barraqueiros não ter tido nenhuma qualificação prévia que lhes ensinasse a
gerenciar sua atividade empreendedora, nota-se uma importante quantidade deles que
conseguem gerir satisfatoriamente seus negócios e fazê-los perdurar por muito tempo.
A pesquisa do SEBRAE (2007) constatou também procedimentos relativos à
organização do empreendimento do vendedor ambulante. Os trabalhadores ambulantes

5

A pesquisadora participou desta reunião na sede da SEMSUR.
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referiram enquanto itens de maior controle a contagem das mercadorias vendidas e as que
sobraram; programação da atividade de acordo com a meteorologia (verificar se as condições
climáticas favorecerão a atividade naquele dia); realização do planejamento de compras e ter
alguém para ajudar na organização e conferência. Também se constatou que boa parcela dos
vendedores ambulantes tem consciência da necessidade de obtenção de informações e
orientações sobre seu negócio. A referida pesquisa verificou que alguns fatores específicos
podem ser considerados importantes e significativos para a definição da singularidade de cada
praia, como tradição, territorialidade, identidade, facilidade de acesso aos clientes e
afetividade, os quais também influenciam na satisfação dos visitantes e consumidores, a renda
auferida no empreendimento, a capacidade de gestão e a visão de futuro do negócio. O
trabalho informal nas praias urbanas da cidade são também eventualmente retrados em
matérias jornalísticas6. A tendência observada em grande parte dos jornais é considerar a
informalidade nas praias natalenses num espectro que vai desde a precariedade nas condições
de trabalho às oportunidades de geração de renda e perfil empreendedor dos trabalhadores.
Equipes de reportagem locais, como o jornal Tribuna do Norte (2010), também
realizam eventualmente matérias jornalísticas sobre essas atividades. Em uma das matérias, o
referido jornal investigou a dinâmica de funcionamento e perfil dos vendedores ambulantes da
praia de Ponta Negra, retratando uma ocupação que, se por um lado é marcada por
precariedade, instabilidade e insegurança acerca dos ganhos e da permanência na atividade,
por outro lado é propícia também a um claro potencial empreendedor por parte dos
trabalhadores, que fazem da praia um “escritório lucrativo à beira mar”.
A matéria publicada em 28 de novembro de 2010 trata do cotidiano dos vendedores
ambulantes para comercializar seus produtos e garantir sua subsistência, revelando uma rotina
que exige criatividade, boa conversa para conquistar consumidores, estratégias de venda
6

No caso da praia de Ponta Negra, existe um site que compila diversas reportagens que trazem a realidade do
local. Para mais informações acesse: http://www.sospontanegra.org. Matérias jornalísticas sobre as demais praias
urbanas também estão disponíveis no site do Jornal Tribuna do Norte.
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diferenciadas para se destacar entre a concorrência, táticas para se aproximar dos potenciais
clientes, visões de negócio e conta com motivações específicas que os levaram a escolher esse
tipo de trabalho. Outras reportagens também são esporadicamente realizadas nas praias de
Natal, retratando a realidade que vivem os trabalhadores que escolhem a praia como local de
geração de renda, os quais frequentemente sofrem com tentativas de desocupação, apreensão
de mercadorias, falta de investimento governamental e destruição da infraestrutura pública
pela ação da natureza e pela ausência de manutenção) até a exploração da dinâmica de
funcionamento da atividade e perfil dos vendedores ambulantes, enaltecendo o potencial
empreendedor da ocupação e a rotina que exige criatividade, estratégias de venda
diferenciadas para se destacar entre a concorrência e as diversas visões de negócio.
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4. Competências e habilidades: definições e inserção na economia informal

4.1. Competências: em busca de uma definição
A literatura corrente sobre competências apresenta uma multiplicidade de definições,
que pressupõe distintas visões de trabalho, de sujeito, de educação e de perspectivas teóricometodológicas. O debate acerca das competências ecoa nas áreas na Psicologia Cognitiva e do
Trabalho, Educação e Administração, representado pelas mais diversas discussões, conceitos
e abordagens. De acordo com Deluiz (2001), a noção de competência é de caráter
polissêmico, fruto de variadas (e divergentes) visões teóricas norteadas por matrizes
epistemológicas diversas, às quais subjazem interesses e expectativas de diferentes grupos
sociais (governo, empresas capitalistas, classes sociais...).
O termo “competência” pode ser interpretado segundo duas grandes correntes teóricas
que norteiam a discussão nos dias atuais, conforme discutido por Brandão (2007) em seu
levantamento da produção científica nacional sobre competências no trabalho. A primeira
delas refere-se à vertente norte-americana de competências (notadamente Boyatzis, 1982 e
McClelland, 1973, citados por Brandão, 2007), na qual a competência é entendida enquanto
um arsenal de recursos presentes no indivíduo (conhecimentos, habilidades e atitudes) que lhe
permitiria executar certas tarefas ou lidar com situações no ambiente laboral. É marcante
nessa vertente a ênfase no desempenho do trabalhador no posto de trabalho.
A segunda corrente que concorre para a delimitação teórica das competências refere-se
à abordagem francesa, representada por autores como Le Boterf (1999) e Zarifian (2001), cujo
foco desloca-se dos atributos e capacidades individuais para o âmbito das práticas e
resoluções de problemas em situações concretas de trabalho. Tal perspectiva de compreensão
das competências alinha-se aos preceitos teóricos da abordagem histórico-cultural vigotskiana
e norteia o posicionamento teórico-metodológico da presente pesquisa. Trata-se de uma
abordagem que confere importância às inteligências práticas e que se relaciona com
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experiências e conhecimentos aprendidos nos mais variados contextos (formais-escolares ou
informais), considerando ainda as interações com outros indivíduos e “amplificadores”
culturais (conforme Bruner, 2001).
Na concepção de Zarifian (2003), tal modelo teórico estaria ancorado em
transformações de longo prazo que configuram um período histórico distinto e recente. Em
sua discussão, o autor analisa três fatores relevantes no mundo do trabalho que levaram ao
seu surgimento: a noção de evento, num contexto das mutações no trabalho que engloba
relativa imprevisibilidade e flexibilidade, exigindo dos trabalhadores a mobilização de
competências diante de imprevistos; a ideia de comunicação, que requer dos trabalhadores a
compreensão mútua para partilharem de objetivos comuns, diminuindo a ênfase na divisão
estrita do trabalho; e a noção de serviços, numa tentativa de trabalhar em função de um
destinatário que irá avaliar o que foi produzido, orientando assim os rumos do processo
produtivo.
Há três elementos que sustentam a concepção multidimensional de competência para o
autor: a inteligência prática das situações de trabalho, a tomada de iniciativa e
responsabilidade pelo trabalhador e a capacidade de articular redes de atores numa
corresponsabilidade pelos incidentes de trabalho. A consideração desses aspectos reflete um
recuo da prescrição e uma possibilidade de o trabalhador ser mais autônomo e envolvido
ativamente em sua prática, permitindo que ele se reaproprie de seu processo de trabalho. Essa
perspectiva transforma o indivíduo em unidade de análise principal, retirando o foco da
competência do posto de trabalho, típico do padrão taylorista, quando se supunha um
distanciamento do sujeito em relação ao seu trabalho, condicionado por um conjunto
repetitivo e mecânico de tarefas pré-determinadas.
Na abordagem de Zarifian (2003) predomina a visão de que a competência do
trabalhador se manifesta e pode ser avaliada por meio da vivência de diversas e imprevistas
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situações no local de trabalho. Essa é uma perspectiva que dá importância aos saberes que
extrapolam a prescrição formal do trabalho (Lopes, 2009) - passa a ser superada uma visão de
“tarefa”, que supõe uma atividade pré-estabelecida em favor de uma abordagem mais voltada
para o comportamento escolhido para lidar da melhor forma possível com as ocorrências do
cotidiano laboral.
Para Zarifian (2001) a competência relaciona-se, então, a uma compreensão prática de
situações que se ancora em conhecimentos prévios e os transforma à medida que aumenta a
diversidade das situações. Em sua concepção, o trabalhador utiliza-se da competência quando
inventa as respostas a serem dadas a um ambiente social complexo e instável. Essa
“invenção” se baseia em conhecimentos que devem ser, ao invés de aplicáveis, mobilizados e
questionados de acordo com a compreensão que o trabalhador tem do contexto de trabalho.
Há, então, uma relação dialética e interdependente entre competência e conhecimentos, em
que estes se modificam ao serem confrontados com eventos de uma situação real de trabalho.
Para este autor, o trabalho não pode mais ser caracterizado como uma sequência de
atividades previsíveis e rotinizadas, mas sim pela sobreposição de eventos singulares e que
perturbam o desenrolar “normal” do cotidiano. O trabalhador deve lidar com estes eventos de
modo a criar as respostas mais adequadas, o que implica manter-se atento às modificações de
seu contexto de trabalho, ordenar suas ações para adequar sua resposta ao evento e, por fim,
conduzir suas ações de modo a testar as alternativas disponíveis, sem respostas padronizadas.
Zarifian (2003) propõe, ainda, grandes áreas de competência, estruturadas conforme
quatro eixos: competências da profissão (de caráter técnico); competências organizacionais
(desenvolvidas na organização e sobre ela); competências de inovação, que se associam a
ações de lançamento de novos serviços e as competências relacionais direcionadas à relação
do trabalhador com o público destinatário de seus serviços.
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A partir dessa perspectiva, torna-se adequado considerar que a competência do
indivíduo precisa ser avaliada através das experiências que vive num ambiente de trabalho
que se apresenta cada dia mais complexo e instável, demandando trabalhadores sempre mais
qualificados e “competentes” para lidar com demandas exigentes de clientes, executar
serviços de qualidade, resolver imprevistos e obstáculos de última hora que lhes aparecem.
Dessa maneira, percebe-se que o mundo atual do trabalho se configura de forma diferente do
modelo taylorista-fordista que reinava nos anos 50-60, quando se pretendia elaborar um
quadro rígido de competências vinculado ao posto de trabalho. As competências pertencem ao
trabalhador, e não ao posto de trabalho, dependendo tanto do fator cognitivo do sujeito como
do comportamento social demandado pelas situações reais de trabalho.
Outro importante teórico francês na lógica das competências é Le Boterf (2003), para
quem a competência é contingente e encontrada sempre na ação, não sendo possível conceber
competências senão em ato. O profissional competente é aquele que consegue mobilizar
adequadamente seus conhecimentos e habilidades em um contexto de trabalho. Dessa forma,
pode-se afirmar que a competência não se restringe a um estoque de saberes teóricos
armazenados pelo trabalhador e também não se encontra aprisionado às definições da tarefa
de um cargo. Nesse sentido, Le Boterf reforça o pensamento de Zarifian, ao deixar claro que a
competência se manifesta na ação, difere de qualificação e não se enclausura pelo posto de
trabalho.
Le Boterf (1998) concebe o indivíduo como um empreendedor de suas competências:
da mesma forma que um empresário produz bens e serviços dispondo de certos recursos, o
indivíduo competente executa suas atividades através da mistura e mobilização de fontes
(conhecimentos, habilidades, recursos, bancos de dados, redes de conhecimento). A
combinação desses recursos pode resultar em diversas formas de resolver um problema, de
modo que não há como conceber apenas uma resposta única e correta a um evento e não há
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somente uma maneira de resolver um problema com competência. Diante de um problema ou
tipo de situação, o trabalhador orienta-se por um comportamento particular que aprendeu a
organizar durante a sua experiência profissional.
Para o autor, então, a competência consiste em saber mobilizar e combinar recursos
diante de uma situação real de trabalho, quais sejam: os saberes (teóricos, contextuais e
procedimentais), o saber fazer, as aptidões, os recursos fisiológicos e os emocionais. Cada um
desses recursos tem sua importância e podem ser combinados na construção de competências.
Por exemplo, considerando-se que a competência profissional se manifesta quando posta em
ação num contexto de trabalho, o saber contextual desempenha importante papel na medida
em que o trabalhador pode se utilizar dele para avaliar uma situação, guiar as decisões mais
pertinentes e as linhas de ação a serem praticadas, adotando comportamentos pertinentes em
relação a um contexto.
Na concepção de Perrenoud (1999), a competência pode ser traduzida como o
potencial de mobilizar pertinentemente um conjunto de recursos cognitivos (conhecimentos,
informações, capacidades) a fim de resolver eficazmente diversas situações do dia a dia. As
competências remetem a situações nas quais é preciso tomar decisões e resolver problemas,
autorizando o sujeito a lidar com uma variedade de situações, recorrendo a conhecimentos,
noções, procedimentos, métodos ou mesmo a outras competências mais específicas.
Uma vez que as pessoas vivenciam condições sociais, experiências profissionais e
contextos culturais diferentes, certas competências específicas serão desenvolvidas de acordo
com estas vivências, adequadas às situações pelas quais cada um passa. Pode-se inferir, por
exemplo, que a experiência de trabalhar como comerciante ambulante irá demandar
competências de ordem diferente de um trabalhador de indústria de microchips para
computadores, sem que isso implique uma relação de hierarquia de competências entre eles,
sendo apenas distintas, adequadas a cada tipo de situação. As competências construídas por
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um trabalhador no decorrer de sua experiência profissional não se mostram tão eficazes como
antes quando mudam de contexto laboral. Nessa mudança, precisarão ser mobilizadas novas
para resolver situações em ambientes de trabalho inéditos.
Perrenoud (1999) vincula a noção de competência para as ações que exigem um
funcionamento reflexivo mínimo e maior complexidade, envolvida numa tomada de
consciência. Assim, diferencia-se de certas habilidades ou hábitos, que são mobilizados em
situações nas quais o sujeito não assume uma reflexão sobre o ato e age de forma espontânea
ou automática acerca de problemas cotidianos. Apesar da diferenciação, competências e
habilidades estão interrelacionadas: as competências, para que possam resolver problemas
complexos, mobilizam as habilidades, ou seja, estas fazem parte da competência. Habilidades
sem mobilização pelas competências são recursos isolados, “modos de fazer” automáticos,
sem a devida reflexão da competência para reuni-las no momento certo e com discernimento.
Para o autor, a competência situa-se no limite entre o já reconhecido e a novidade: ela
ao mesmo tempo reúne experiências passadas e reinventa soluções parcialmente originais
adaptadas à situação com a qual o indivíduo se confronta. Nas palavras do autor,
a ação competente é uma “invenção bem temperada”, uma variação sobre temas
parcialmente conhecidos, uma maneira de reinvestir o já vivenciado, o já visto, o já
entendido ou o já dominado, a fim de enfrentar situações inéditas o bastante para que a
mera e simples repetição seja inadequada (Perrenoud, 1999, p.31)
No âmbito do trabalho, as competências constroem-se a uma velocidade maior do que
nas situações fortuitas e ocasionais da vida, já que, conforme concepção de Perrenoud, as
competências do sujeito constroem-se em função das situações que enfrenta com maior
frequência. Para ele, as competências profissionais são “privilegiadas”, em virtude dos
eventos laborais estarem sujeitos a um contexto de exigências, definições, distribuição de
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tarefas, rotinas diárias, que reproduzem-se dia após dia, evocando com maior rapidez as
competências necessárias para lidar com esse contexto.
Parte-se, portanto, do pressuposto de que uma das características das competências é o
contexto em que são desenvolvidas e aplicadas: não se pode entender as competências se não
for dentro de um contexto concreto onde são praticadas. Com base nas proposições teóricas
dos autores acima discutidos, assume-se que a dimensão contextual do trabalho tem papel
determinante na construção de competências. Assim, admite-se que a competência
profissional somente pode ser entendida e avaliada no contexto de situações com as quais o
trabalhador se depara em sua atividade. Mais além, entende a construção das competências
em contextos, momentos e espaços sócio-histórico-culturais, ancorada em dimensões
macrossocioculturais de classe social, categorias profissionais, etnias, gênero, implicando-se
nessa noção, portanto, as dimensões construtiva, contextual, processual e coletiva.
Sustenta-se nesse estudo o entendimento de que as formas de organização, dinâmica
de funcionamento, experiências, natureza da atividade, lidar com contingências ambientais,
econômicas, legais do trabalho do vendedor ambulante estimulam o desenvolvimento e
utilização de diversas competências e habilidades nesses trabalhadores para superar os
obstáculos que a informalidade impõe. Logo, esses aspectos são considerados uma das
variáveis a serem analisadas no desenvolvimento de competências do vendedor ambulante,
juntamente com os conhecimentos escolares e extraescolares que mobiliza em tal construção.

4.2. O papel dos conhecimentos formais e práticos na formação de competências

A interseção entre estudos da psicologia cognitiva e da psicologia do trabalho vem
mostrando interesse em compreender quais competências são construídas em ambientes de
trabalho e como estas se relacionam com o conjunto de competências cognitivas
desenvolvidas em contexto escolar. As competências profissionais sustentam-se sobre

58

diversos conhecimentos, sejam disciplinares (formais, escolares) ou profissionais (situados,
pragmáticos)7. Na formação de tais competências considera-se que há uma articulação entre
os dois tipos de conhecimento ou saberes acima aludidos.
Considera-se pertinente discutir o papel dos conhecimentos na mobilização das
competências na medida em que se constituem como importantes recursos dos trabalhadores
na resolução de problemas e na forma como estruturam sua atividade, ou seja, na própria
constituição da competência. Especificamente, os sujeitos deste estudo – trabalhadores
ambulantes – utilizam-se de variados conhecimentos formais e informais de modo a criarem
modos operacionais eficazes para se lidar com determinadas situações de trabalho, ainda que
não saibam explicar concretamente os princípios formais inerentes a tais operações (Frade &
Da Rocha Falcão, 2008).
Nesse sentido, levando-se em consideração uma categoria de trabalhadores que muito
se utiliza dos conhecimentos não formais em sua prática, como é o caso dos trabalhadores
informais aqui observados, corrobora-se a ideia de Bruner (2001) de que o fazer supõe um
saber, a prática “cria o trabalho daqueles que estão envolvidos nele” (p.151), e tal prática
pressupõe necessariamente algum tipo de conhecimento. Concorda-se aqui com esse autor ao
assumir-se que as demandas cotidianas da atividade moldam nos trabalhadores a maneira
como formulam os problemas, como os resolvem e a forma como pensam.
As relações entre conhecimentos formais e informais podem ser encontradas na
literatura especializada sob três perspectivas distintas: de acordo com a primeira delas, é
possível e desejável que o conhecimento adquirido na escola seja transferido para as
experiências da vida extra-escolar (desenvolvido por Bruner, 2001); na segunda, defende-se o
oposto, assumindo que não há como transpor para a prática o saber formal de contextos
escolares, sendo este tipo de saber superior ao informal (Piaget, 1978; Da Rocha Falcão,
7

Neste estudo, saberes e conhecimentos são utilizados como sinônimos. Saberes escolares serão também
chamados formais ou disciplinares e saberes extraescolares, de informais ou práticos.
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2008). Por fim, haveria uma terceira perspectiva (baseada em Vygotski, 2001), a qual afirma a
possibilidade de relacionar os dois tipos de conhecimento numa via de complementaridade
entre eles.
Nem todas as competências são construídas na escola: muitas são desenvolvidas fora
dela, como ocorre em contextos laborais (Perrenoud, 1999). As competências demandadas na
vida cotidiana não são desprezíveis e muitas requerem alguns saberes, ao menos mínimos, de
conteúdos ensinados no contexto escolar, como matemática, biologia, geografia e física
(Carraher et al, 1991; Carvalho Lima, 1986). Assim, há interação entre conhecimentos
escolares e extraescolares na formação de competências, e em vez de hierarquia pode-se falar
em complementaridade entre eles. Em virtude de toda atividade humana ter configuração
semiótica, os dois tipos de saberes devem ser considerados em sua inserção em grupos
específicos, o que implica analisá-los além do prescrito para a tarefa, apreciando-se também a
atividade concreta e real dos sujeitos (Da Rocha Falcão, 2008).
Da Rocha Falcão (2006) alude à formulação de Vygotski (2001) acerca da relação de
complementaridade entre os dois tipos de conhecimento, os quais têm pontos fortes e fracos a
serem notados: os saberes formais definem e explicam, mas possuem dificuldades em serem
transpostos para situações práticas, extraescolares, enquanto que os saberes extraescolares ou
informais servem ao indivíduo em contextos práticos, porém com a ressalva de se
circunscreverem a tais contextos específicos, com baixa possibilidade de generalização.
É ainda Da Rocha Falcão (2008), que assinala, remetendo-se ao pensamento de
Vigotski, que a diferença entre conhecimentos extraescolares da prática e aqueles formais de
origem escolar reside na função mediadora que exerce a linguagem num e noutro contexto de
atividades. Nos saberes extraescolares (“espontâneos”, para Vygotski), a mediação da
linguagem refere-se à nomeação do concreto (ex: conceito de gente, ou pessoa humana), e nos
saberes formais (“conceitos científicos”) nota-se a presença de uma atividade mediadora de
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segunda ordem, em que as palavras nomeariam relações a partir das nomeações de primeira
ordem (ex: conceito de humanidade, não apenas como agregado coletivo de pessoas, mas
como algo com especificidade ontológica própria.
A questão de como são utilizados os conhecimentos escolares nas atividades práticas
em contexto extra-escolar de trabalho vem movimentando discussões no contexto das
psicologias do trabalho, escolar, aprendizagem e psicologia do trabalho. Perrenoud (1999), ao
abordar a transferência do conhecimento escolar para a realidade prática, destaca a dificuldade
que muitos têm em resolver problemas práticos do dia a dia, embora tenham passado por uma
escolarização formal que, em princípio, os teria instrumentalizado para a abordagem de tais
problemas. Este autor ressalta que para transferir o saber escolar para situações do cotidiano é
necessário implicá-lo numa ação reflexiva que permita mobilizar conhecimentos, combiná-los
e criar uma estratégia original para resolver problemas. Tal mobilização ocorre em situações
complexas, que forçam a definir o problema antes de resolvê-lo, a escolher quais os
conhecimentos pertinentes e a distribuí-los de acordo com o caso. A dificuldade das pessoas
em operacionalizar tais conhecimentos decorre de uma educação escolar onde as noções
fundamentais são estudadas sem contextualizá-las na realidade em que podem ser exigidas,
daí a importância de isto ser feito dentro da escola.
Bronckart e Dolz (2004) e Le Boterf (1998) se aproximam da discussão de Perrenoud
nesse sentido. Para os autores, dominar certos saberes e habilidades não implica ser
competente, visto que é possível (e comum) ter conhecimento sem saber aplicá-lo. Os
diplomas e as formações escolares não garantem a formação de competências, assim como
também não se nasce com elas. Estas não são totalmente dominadas, mas sim construídas pelo
percurso do trabalhador com base em aprendizagem em ambientes formais e informais (Cruz
& Schultz, 2009). Gallart e Jacinto (1995) corroboram tal ideia afirmando que a competência
não se confunde com a qualificação escolar formal, mas sim se constitui como um exercício
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de saber aplicar conhecimentos em situações críticas. O conhecimento necessário à resolução
de problemas cotidianos não é transmitido de forma mecânica em contextos formais de
ensino, mas congrega uma série de conhecimentos prévios e de experiências concretas no
ambiente de trabalho e na vida real.
Os conhecimentos escolares na prática de trabalho de vendedores ambulantes não
parecem tão visíveis, mas sabe-se que estão presentes em uma grande quantidade de ocasiões,
mesmo que não sejam aprendidos na escola (Perrenoud, 1999). Um ambulante que fabrique e
venda CDs piratas pode saber mais de informática do que tenha aprendido em contexto
escolar, embora esse conhecimento prático tenha se organizado a partir de mínimas noções
básicas ensinadas no ensino fundamental. Em sua atividade, o trabalhador de baixa
escolaridade utiliza predominantemente saberes práticos e alguns resquícios de saberes
disciplinares.
No âmbito do trabalho, como já apontado no início da seção, os saberes escolares e
extraescolares vêm sendo estudados pela sua importância na formação de competências
profissionais. As múltiplas transformações ocorridas nas esferas econômica, política e social
oriundas da reestruturação produtiva do capital desencadearam, entre vários outros
fenômenos, a mudança no perfil de trabalhador requerido pelo mercado (Gondim, 2002). Os
saberes formais, ofertados além da escola por cursos específicos de qualificação, capacitação
e formação superior são cada dia mais valorizados e servem de “selo de qualidade” para o
trabalhador ao procurar emprego. Vem se tornando comum observar a crescente valorização
de trabalhadores mais escolarizados em detrimento dos menos escolarizados, o que é reflexo
de uma valorização da educação escolar formalizada enquanto facilitadora de bom
desempenho profissional e crença de que existiria uma suposta superioridade do
conhecimento formal sobre o saber extraescolar (Da Rocha Falcão, 2008).
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Assim, atualmente, tanto iniciativa privada como governo aumentam a oferta de
cursos de curta duração direcionados aos trabalhadores de baixa escolarização, cuja inserção
em atividades ocupacionais mais simples historicamente se dava sem o suporte do
conhecimento técnico, aprendendo-se as tarefas no próprio ambiente laboral com base em
saberes informais (Lessa, 2010). Por trás de ações desse tipo se encontra a suposta hierarquia
dos saberes formais sobre os práticos, que valoriza a educação escolar como mais válida e a
compreensão da qualificação do trabalhador como legítima e única via de saída da situação de
desemprego, o que grande parte das vezes não é possível, como apontam Filgueiras (2011),
Lessa (2010) e Souza (2004).
No âmbito local, foi possível constatar em pesquisas da FUNCERN (2009) e SEBRAE
(2007) que a maioria dos vendedores ambulantes não possui escolaridade completa e não
passou por nenhuma capacitação ou qualificação profissional para realizar suas atividades. O
que predomina nessa categoria, então, é o conhecimento prático, do dia a dia das situações e
das experiências de trabalho que fundamenta sua atuação profissional. Por isso, são aqui
consideradas variáveis relevantes na análise de como se desenvolve a atividade e na formação
de competências.

4.3. Competências e habilidades implicadas no trabalho do vendedor ambulante

Para que se estruture um perfil de competências e habilidades característico do
trabalho na informalidade, é necessário partir de certos aspectos que caracterizam esse ofício.
No cenário de trabalho informal em praia, alguns elementos específicos decorrentes da
informalidade jurídico-econômica e da dinâmica de trabalho ao ar livre em espaço público
precisam ser gerenciados, demandando dos vendedores ambulantes controle sobre todas as
etapas de sua atividade e a gestão de aspectos ambientais, como condições climáticas,
econômicas e políticas. É em meio a esse complexo contexto de trabalho que vendedores
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ambulantes mobilizam suas competências para contornar alguns obstáculos, o que lhes exige
grande flexibilidade e inventividade para lidar com tais demandas (Ackerman, 2007).
Em termos de sistematização das competências, a Classificação Brasileira de
Ocupações – CBO (Brasil, 2010) enquadra os vendedores ambulantes dentro do grande grupo
cinco, que engloba trabalhadores dos serviços e vendedores do comércio em lojas e mercados,
definindo o nível 2 de competência8 para a categoria. Entre a escala pré-definida desse nível, é
uma das ocupações que exigiriam menor carga de competências, sendo estas consideradas
mais de acordo com a complexidade das atividades, e menos pelo nível de escolaridade.
Na CBO, o conceito de competência envolve duas dimensões: o nível de competência
– considera a complexidade, amplitude e responsabilidade das atividades – e o domínio da
competência: refere-se a diversas peculiaridades do contexto de trabalho, tais como área de
conhecimento, ramo econômico, sistema de produção, ferramentas necessárias e bens
produzidos. Os empregos, segundo essa classificação, estão agrupados por habilidades
cognitivas comuns requeridas no desenvolvimento de um amplo campo de trabalho que
contém um conjunto de empregos similares, os quais, por sua vez, formam um campo
profissional. De uma maneira geral, nota-se que a classificação da CBO não considera o
grande grupo em que se enquadram os vendedores ambulantes como desenvolvendo
atividades complexas. Segundo a CBO, o grande grupo em que se enquadram os ambulantes
não compreende trabalhadores de prestação de serviços e do comércio “cujas atividades são
complexas e requerem aplicação de conhecimentos profissionalizante obtidos em formação de
escolas técnicas ou de nível superior” (p.738).

8

A CBO 2010 utiliza como base a Classificação Internacional Uniforme de Ocupações – CIUO, de 1988,
adaptada à realidade brasileira. A competência é pontuada mais fortemente pela complexidade das atividades
exercidas do que pelo grau de escolaridade. Os níveis de competência estão distribuídos entre 2, 3, 4 e não
definido, sendo nível 2 os trabalhadores de manutenção e reparação; produtores de bens e serviços industriais;
agropecuários; trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio e trabalhadores dos serviços administrativos;
nível 3, os técnicos de nível médio e o nível 4 os profissionais das ciências e das artes. Os de nível de
competência não definido são os trabalhadores que compõem as profissões que estabelecem as regras e as
normas de funcionamento para o país, além de forças armadas, policiais e bombeiros (CBO, 2010).
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Para além das argumentações da CBO, considera-se aqui que o trabalho cotidiano e
seus imprevistos, as demandas específicas, os modos de organização próprios, a convivência
de ambulantes no ambiente laboral entre eles e com outros “nichos” de trabalho podem exigir
competências e habilidades particulares bastante complexas para conduzir esse tipo de
atividade, apesar de o ofício em si não demandar o conhecimento especializado e de
escolarização formal para o seu desenvolvimento.
As descrições do trabalho ambulante feitas por Barroso (2011) e Lima e Conserva
(2006) retratam a capacidade desses trabalhadores em comunicarem-se com outros colegas e
com potenciais clientes, o que lhes exige competências relacionais significativas para o
desenrolar da atividade. A conquista do espaço de trabalho demanda deles uma necessidade
de expansão das redes sociais que tecem com outros ambulantes. Como afirmam Lima e
Conserva (2006), “o tornar-se ambulante exige novas competências mediadas por esse capital
relacional inicial, que pode significar aumento da clientela” (p.89).
Ainda segundo os autores (citando Lautier, 1997), esses trabalhadores aprendem um
conjunto de diversos códigos urbanos e “leis de sobrevivência” no trabalho informal ligados
ao pertencimento a redes sociais, recursos estes que podem ser mobilizados através de
competências e implicam “num tipo de inteligência cognitiva, ética, afetiva e relacional nas
esferas social, política e econômica” (p. 91).
Em estudo de Sato (2007) encontram-se também elementos organizativos da atividade
informal que podem suscitar a discussão de diversas competências e habilidades nelas
implicadas. Entre outros aspectos, assinala-se a arte cotidiana utilizada para apresentar as
mercadorias, ainda que realizada mediante técnicas pouco aprimoradas, que refletem um
senso estético do trabalhador. Além disso, relatam-se a criatividade e as formas de atração de
fregueses por meio de recursos performáticos.
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Na ocupação dos vendedores ambulantes encontram-se rotinas de vender mercadorias em
locais públicos; delimitar prazos e formas de pagamento e oferecer descontos; planejar as
vendas e traçar itinerários; comprar, preparar e transportar mercadorias para venda; visitar
fornecedores; realizar levantamento de preços e negociar preços e condições de pagamento
(CBO, 2010). Nota-se aqui, que tais tarefas demandam a utilização de competências que
envolvem habilidades e comportamentos de negociação e argumentação; organização do
tempo, prioridades e planejamento; bom relacionamento interpessoal; criatividade;
administração da imagem; credibilidade em relação a fornecedores e consumidores. A
definição do itinerário se dá de forma estratégica, obedecendo a horários e trajetórias, e não
aleatório, que o vendedor cria numa rotina diária de percorrer ruas específicas que possam lhe
assegurar maiores ganhos de acordo com a análise que faz da localização espacial e
econômica (Fukelman & Lima, 2003).
Certos aspectos constatados em pesquisa do SEBRAE (2007) com comerciantes
informais nas praias natalenses, a saber, a criação de uma sistematicidade na organização das
mercadorias e das vendas, com o auxílio de outras pessoas e a busca de informações para
aperfeiçoamento do negócio, sugerem o uso de habilidades de organização, planejamento
crítico, gerenciamento, controle e contagem das mercadorias, programação da atividade de
acordo com condições externas à sua atividade; realização do planejamento de compras e
trabalho em equipe (que conta com auxílio de outras pessoas na organização, conferência de
produtos e divisão de tarefas). Assim, tal pesquisa revelou certas habilidades em administrar
economicamente a atividade, o que remete a competências gerenciais importantes.
No decorrer da atividade de ambulante também se podem notar a aplicação de saberes
escolares, como os matemáticos, nas habilidades de resolução de problemas com números,
disponibilidade de rotinas e algoritmos para resolver situações-problema e precificação de
mercadorias (Saxe, 1991). Esses recursos e conhecimentos podem classificar-se, então, em
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competências escolares-cognitivas. A experiência de trabalho também pode estimular o
desenvolvimento de diversos saberes práticos que orientam na produção de mercadorias e
utilização dos materiais de trabalho (Pretto, 2009). Em relação às competências e habilidades
cognitivas, Carraher et al (1991) argumentam que quando utilizadas em situações formais
(escolares) se distinguem das aplicadas em situações práticas, sendo que “uma boa solução
acadêmica para um problema prático pode não ser a melhor solução prática para aquele
problema” (p.172). Os resultados das pesquisas destes autores com diversos trabalhadores de
baixa escolaridade na economia informal servem para entender a capacidade dos ambulantes
em desenvolver estratégias práticas em suas rotinas de trabalho e resolver eficientemente
problemas do cotidiano laboral mesmo sem qualificação formal específica.
Cabe também considerar nessa atividade laboral, conforme tratado no capítulo sobre
trabalho informal, certas características empreendedoras comuns a trabalhadores do mercado
formal. Williams e Nadin (2012) argumentam acerca da inventividade e do caráter
empreendedor dos trabalhadores informais, expressados até mesmo por ramos ilegais ou
moralmente condenados da economia, como o tráfico de drogas ilícitas e a prostituição.
Concebe-se aqui que trabalhadores por conta própria no ramo do pequeno comércio
informal apresentam certas competências e habilidades semelhantes àquelas classicamente
apontadas como necessárias a atividades empreendedoras, como percepção crítica do
ambiente e autoavaliação do trabalho, negociação, planejamento e estabelecimento de metas,
habilidades de marketing, financeiras e administrativas, administração de conflitos, e
flexibilidade diante de mudanças (Hisrich, 1992; Man & Lau, 2000; Martinez & Carmona,
2009; Mitchelmore & Rowley, 2010). Pereira (2011) e Souza (2006) confirmaram no
microempreendedorismo padrões específicos de gerenciamento de negócios, demonstrando o
uso de competências empreendedoras9. Vale lembrar que considera-se aqui que tais
9

Estas competências referem-se a um conjunto de conhecimentos, habilidades, características ou orientações
pessoais que podem contribuir para o desenvolvimento das práticas efetivas do negócio (Snell e Lau, 1994).
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competências estão intrinsecamente relacionadas às condições laborais e histórico-culturais do
trabalhador.
Tendo em vista as peculiaridades do comércio informal, pode-se afirmar que os
vendedores ambulantes apresentam indícios suficientes demonstrando o uso de competências
complexas. As principais competências consideradas cognitivamente complexas para este
estudo (adaptado de Oliveira, 2011) se refeririam a:
a)

Vivenciar no trabalho situações-problema que exijam esforço de raciocínio lógicodedutivo para sua resolução e também noções explícitas ou tácitas de conhecimentos
científicos e/ou matemáticos, como na precificação de mercadorias;

b) Desenvolvimento de conhecimentos específicos (dados, princípios, regras) quanto a
um determinado domínio de conhecimento (normas para armazenar produtos
perecíveis, conhecimentos técnicos de informática para produzir um CD pirata, regras
usadas na preparação de alimentos na praia);
c)

Conhecimento acerca do gênero, dos modos de fazer consensuais dentre aqueles que
exercem a mesma ocupação;

d) Capacidade de autoavaliação quanto a competência geral, para avaliar positiva e
negativamente seu trabalho a fim de corrigir pontos fracos e fortalecer os positivos.
Levando-se em consideração as competências acima descritas, pode-se enquadrar a
atividade do vendedor ambulante como cognitivamente complexa, principalmente por trazer
subjacente o desenvolvimento de habilidades e competências cognitivas que utilizam
princípios matemáticos e científicos, conhecimentos sociológicos e psicossociais relacionados
ao reconhecimento de perfis de consumidores e saberes econômicos-políticos diversos,
refletidos, por exemplo, na escolha estratégica de determinados produtos.
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5. Perspectiva teórica histórico-cultural como norteadora

A presente pesquisa tem como quadro de referenciamento teórico a perspectiva SócioHistórico-Cultural de abordagem a fenômenos psicológicos, tal qual proposto pelo grupo
soviético liderado por L. S. Vygotski (1991). Esse referencial nos serviu para o enquadre de
objetos de pesquisa na Psicologia como um todo, bem como na Psicologia do Trabalho,
notadamente através das contribuições de Vygotski (1991) e Leontiev (1979), no que diz
respeito à proposta da atividade como unidade de análise da psicologia, e por extensão, da
atividade laboral. Tal conceito de atividade é retomado por outra importante base teórica
utilizada para interpretação de alguns fenômenos encontrados nos resultados desta pesquisa,
qual seja, a Clínica da Atividade (Clot, 2010). Suas contribuições teóricas foram aqui
especificamente utilizadas para efetuar recortes de análise sobre aspectos referentes a
coletivo, gênero profissional e estilização das práticas na atividade laboral do vendedor
ambulante e subsidiaram também a definição do percurso metodológico.
Ainda em termos de delimitação teórica e metodológica e articulando-se às
supracitadas perspectivas, adotou-se como referencial para análise e interpretação das
competências a abordagem francesa, representada aqui principalmente pelas contribuições de
Phillipe Zarifian (2001) e complementarmente por Guy Le Boterf (2003) e Phillipe Perrenoud
(1999). Essa linha de pensamento se situa em consonância com os pressupostos da abordagem
histórico-cultural vigotskiana à medida que compreende a competência como fenômeno
mobilizado diante de situações concretas de trabalho, que por sua vez está orientado por
parâmetros socioculturais e históricos. Assim, admite um vínculo entre competência
individual e contextos, espaços e tempos sócio-histórico-culturais, conferindo importância, de
forma conjunta e sistêmica, às potencialidades do trabalhador, às demandas concretas da
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atividade laboral e às competências coletivas, distanciando-se da visão estritamente
cognitivista desse fenômeno.
Essas três bases teóricas, portanto, orientam conjuntamente as análises e caminhos
metodológicos empreendidos e se articulam entre si pelo referencial comum da atividade
como nível de análise. Tais operadores teóricos são aqui mobilizados para a abordagem da
relação do homem com sua atividade laboral, no que diz respeito ao desenvolvimento de
estratégias para consecução de objetivos e superação de obstáculos, recursos, habilidades,
inteligências práticas do dia-a-dia em contexto de trabalho. Assim, entende-se que o
desenvolvimento humano se dá através da atividade mediada oriunda do processo de
socialização, processo este que não é apenas um “pano de fundo” para tal desenvolvimento,
mas sim aspecto fundamental e determinante no tornar-se humano (Bernardes, 2010).
Consoante essa abordagem, parte-se da premissa fundamental de que as funções
psicológicas superiores (sobre as quais se apoiam as competências) são construídas nas
interações entre os sujeitos, sendo todas as suas dimensões – composição, estrutura genética e
modo de funcionamento – de caráter fundamentalmente social (Vygotski,1991). Seguindo
esse caminho teórico, compreende-se o desenvolvimento das competências no âmbito da
atividade.

5.1. A atividade como nível de análise

Parte-se aqui de uma perspectiva de trabalho como atividade criativa, que pode se
desenvolver fora das condições rígidas de assalariamento e da realização mecânica de tarefas.
Foca-se nas situações de trabalho cotidianas, que demandam improvisos, formas de trabalhar
que fogem ao habitual e requerem a utilização de uma inteligência prática para resolver
problemas. Portanto, assume-se nesse estudo a atividade enquanto unidade de análise. Tal
análise inclui tanto o que o indivíduo executa visivelmente em seu trabalho, o modo como faz,
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por que faz daquela maneira e até mesmo o que ele não faz, mas gostaria de ter feito (Osório,
2007).
Ainda na perspectiva vigotskiana, assumimos que o trabalho é constituído por diversas
dimensões, a saber (Diolina, 2011; Vygotski, 1991):
I)

É pessoal, já que abarca o trabalhador por completo em seus diversos níveis –
físico, mental, emocional...;

II)

É mediado por instrumentos, sejam estes materiais (no caso do ambulante, pode
ser o carrinho de mão, o isopor, o varal de pendurar os produtos) ou simbólicos
(pensar sobre como organizar sua atividade, planejar seu dia de trabalho baseado
nas dificuldades que pode encontrar ou na meteorologia);

III)

É interacional, pois quando o trabalhador age sobre o ambiente servindo-se de
seus recursos e instrumentos ele modifica esse meio e adapta os instrumentos à
sua ação – o homem transforma o alvo de sua ação (o meio e os recursos) e é por
estes transformado.

IV)

É interpessoal, visto que supõe a interação com outros envolvidos na execução
das atividades, de forma direta ou indireta;

V)

É transpessoal, pois a ação do trabalhador está atravessada pelos modos de fazer
específicos de uma categoria profissional, construídos ao longo de sua história;

VI)

É impessoal, porque baseado em prescrições e normas que passam a se aplicar
para um coletivo de trabalhadores, inseridos numa sociedade com sua cultura e
história.

Considerando-se tais dimensões, conclui-se que o trabalho é realizado por pessoas,
visando ou envolvendo outras pessoas, em distintos contextos históricos e ambientes,
mediado por instrumentos e baseado em modos de ação construídos e reconhecidos por um
gênero profissional. Assim é que, de acordo com Clot (2007), o trabalho configura-se como
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uma “atividade triplamente dirigida”: “dirigida pelo sujeito, para o objeto e para a atividade
dos outros, com a mediação do gênero” (p. 97).
Tal gênero profissional refere-se a um sistema de normas não formalizadas que delimitam
o uso dos objetos e a relação entre os sujeitos, um código de práticas comum ou regras
coletivas construídas entre trabalhadores que compartilham uma mesma categoria
ocupacional, permitindo ao trabalhador conhecer os modos de agir dela (Clot, 2010). Tal
gênero também comporta o estilo pessoal que cada trabalhador imprime, num movimento de
sair do curso das regras e firmar sua marca pessoal, seus recursos para agir diante da atividade
real, o que ao mesmo tempo contribui para o aperfeiçoamento daquele gênero (Clot, 2007).
A análise empreendida nesta pesquisa não se limita a identificar as competências
através do mapeamento e descrição dos invariantes da ação contidos em esquemas mentais
(como tradicionalmente se fazia na abordagem piagetiana), mas sim compreender os
mecanismos de desenvolvimento da atividade dos vendedores frente às demandas, rotinas e
obstáculos enfrentados no cotidiano. Presume-se que tal metodologia permite ao pesquisador
reconhecer, através do acesso à atividade, as diversas competências mobilizadas. Desse modo,
realiza-se aqui um movimento teórico-metodológico que contempla uma abordagem dialógica
em psicologia das competências cognitivas humanas, tratando-se de “um movimento em
direção a uma abordagem psicológica fundada em processos de desenvolvimento” (Da Rocha
Falcão, 2008, p.118).
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6. Método
A presente investigação caracteriza-se pela utilização de métodos mistos, combinando,
assim, duas orientações metodológicas: uma quantitativa, fundamentada em métodos
descritivos e inferenciais (obtidos por meio de questionário socioprofissional) e uma
qualitativa, composta por métodos clínico-interpretativos (observações e entrevistas de
Instrução ao Sósia), voltados para a abordagem da atividade de trabalho.

6.1. Contexto da pesquisa
Foi eleita como campo da pesquisa a praia de Ponta Negra, situada em 3,0 km da faixa
litorânea urbana de Natal/RN, em virtude da alta concentração do comércio informal e por
compartilhar características comuns a outras praias urbanas da cidade e do Nordeste do país.
A praia de Ponta Negra está situada dentro do bairro de mesmo nome, localizado na
região sul da cidade de Natal. Conforme dados coletados pelo censo de 2010, possui 24.681
moradores (Natal, 2013). O bairro de Ponta Negra é um importante território de atração
turística da cidade, sendo o morro do careca um dos principais pontos de visitação. A sua
praia possui 3 km de extensão urbanizados, alta concentração de hotéis, bares, restaurantes e
casas noturnas, atraindo tanto frequentadores locais e como um grande contingente de turistas.
Constata-se também maior número de ambulantes em relação a outras praias urbanas, maior
competição entre eles para vender seus produtos e subdivisão dos espaços de acordo com as
mercadorias. Ponta Negra reúne diversas características próprias e condensa variados aspectos
comuns a outras praias urbanas da cidade (Fernandes, 2008).

6.2. Participantes
Participaram das duas etapas da presente pesquisa trabalhadores ambulantes atuando
em serviços e comércio informais sem qualquer vínculo empregatício contratual formal, na
referida praia urbana. A opção por vendedores ambulantes consiste em seu papel de destaque
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entre as ocupações informais que mais crescem na cidade (FUNCERN, 2009), bem como por
serem típicos representantes das ocupações precarizadas do mundo do trabalho (instáveis,
expostas a riscos físicos e psicossociais, socialmente desvalorizadas) e estruturarem modos
próprios de organização da atividade, mobilizando grande variedade de competências
profissionais. Na praia de Ponta Negra, estes trabalhadores representam a categoria mais
informal e precária de trabalho. À época da coleta de dados (primeiramente, de janeiro a
maio, e depois outubro de 2013), trabalhavam sem qualquer tipo de cadastro ou ordenação por
parte da prefeitura do município de Natal, diferentemente dos proprietários de barracas e
quiosques, que possuem um tipo de vínculo contratual com a prefeitura da cidade, o que os
aproxima mais do trabalho formalizado (ainda que não atendam a todos os critérios de
formalização, como, por exemplo, registrar contrato de trabalho dos trabalhadores engajados
ou emitir notas fiscais ao consumidor).
A todos os participantes foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido para adesão à pesquisa, em conformidade com regramento atual de controle ético
da pesquisa com sujeitos humanos.
6.2.1. Participantes da fase quantitativa

O efetivo do grupo de participantes para a fase quantitativa foi estabelecido como
amostra por conveniência, a partir de um universo de 415 trabalhadores informais nesta
praia10. Com base nessa sistemática, o grupo contou com 60 participantes, aleatoriamente
convidados e engajados, que se dispuseram a participar voluntariamente da aplicação de
questionários. Cabe aqui salientar que o efetivo amostral obtido, composto por 60
participantes, representa, portanto, 15% do universo presumido de trabalhadores informais

10

Este dado foi fornecido pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em documento técnico, não publicado,
oriundo de cadastramento parcial realizado em 2013.
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nesta praia. Tal valor ultrapassa, assim, o valor mínimo recomendado para efetivos amostrais
(5%) (conforme apontam Ricardo, Caldeira & Corso, 2009).
6.2.2. Participantes da fase qualitativa de observações e instrução ao sósia (IaS)

Os participantes alvos das observações eram os comerciantes informais da praia, tanto
os que se fixavam no calçadão, como os que circulavam pela areia, no exercício efetivo de
suas atividades laborais diárias. Eventualmente, alguns dos respondentes dos questionários
também tiveram suas atividades observadas.
Por sua vez, a seleção dos trabalhadores a participarem da etapa de instrução ao sósia
baseou-se em informações oriundas de análise descritiva multidimensional do tipo análise de
cluster (conforme descrito mais adiante, na parte referente à análise dos dados), a qual
destina-se a obter cisões ou subgrupos a partir de um grupo de partida. Para a escolha dos
sujeitos participantes desta etapa qualitativa foram acrescentados alguns indicadores que não
constavam dentre as variáveis listadas no questionário, como trabalhar na areia ou no
calçadão e distinção de participantes por produtos comercializados, incluindo-se uma
trabalhadora da área de serviços. Tais indicadores mostraram-se relevantes para a
diferenciação de subgrupos no contexto de informalidade na praia, conforme constatado por
meio das observações efetuadas em campo.
Seguindo-se os resultados apontados pela análise quantitativa, realizou-se uma busca
de participantes a partir dos contatos previamente realizados durante a primeira etapa da
pesquisa (questionários). Por meio dessa estratégia, conseguiu-se dois dos quatro participantes
da IaS. Todavia, tendo-se em vista a dinâmica instável de uma atividade informal na praia,
houve algumas dificuldades na localização e aceitação por parte dos sujeitos que mais
atendiam aos critérios estabelecidos pela análise dos questionários (alguns não estavam mais
trabalhando na praia, outros se negaram a participar dessa etapa ou não autorizaram a
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gravação da entrevista), o que implicou uma busca ativa de novos participantes (para fora dos
subgrupos definidos pela análise de cluster) e resultou numa seleção de sujeitos não
totalmente enquadrada nos parâmetros do cluster. Dessa forma, buscou-se um perfil de
participantes mais próximo da tabela de clusterização, embora não estejam todos estes
enquadrados fielmente dentro de cada grupo encontrado naquela análise.

6.3. Procedimentos e instrumentos de coleta/produção de dados

A pesquisa foi dividida em três etapas de produção de dados, conforme procedimentos
e instrumentos distintos: aplicação de questionário, observações de campo e instrução ao
sósia. A coleta de dados do questionário e das observações (primeira e segunda etapas) foi
realizada de forma concomitante, em diferentes períodos da semana e do ano, entre os meses
de janeiro a maio de 2013, para que pudesse contemplar toda a diversidade desse contexto,
pois o comércio ambulante se diferencia em função da sazonalidade praiana.
Já a estratégia metodológica de produção dos dados da terceira etapa (instrução ao
sósia) se deu de forma sequencial aos dados obtidos pelo questionário. Dessa forma, os
resultados da análise dos dados da etapa quantitativa – obtidos através de análise de clusters –
foram aproveitados para a seleção dos participantes da técnica de instrução ao sósia. Pode-se
afirmar, então, que os dados estão conectados entre si pela análise de dados da etapa
quantitativa com a coleta de dados da fase qualitativa.
6.3.1 Primeira etapa: questionários

A primeira etapa compreendeu a aplicação de um questionário socioprofissional para
fins de delineamento da atividade de vendedor ambulante, num estudo descritivo de
levantamento (tal instrumento encontra-se reproduzido no Apêndice A) Justifica-se seu uso
tendo em vista um dos objetivos de pesquisa visados, qual seja, conhecer em linhas gerais o
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perfil do trabalhador ambulante, e com o fim de selecionar categorias de participantes para a
etapa de instrução ao sósia. Levando-se em consideração que a população pesquisada se
apresenta bastante numerosa em estimativas não oficiais e que seu número fiel ainda não foi
divulgado por órgãos oficiais, buscou-se apenas realizar uma aproximação do campo e dos
sujeitos estudados, sem o objetivo delinear um grupo de participantes quantificável por
critérios de amostragem ou de mapear exaustivamente as características do trabalho informal
na praia.
O questionário foi composto por 18 perguntas de âmbito demográfico e profissional e
aplicado a sessenta vendedores ambulantes atuantes na praia de Ponta Negra (conforme
explicado em seção anterior – “participantes”), com a própria pesquisadora anotando as
respostas, mediante adesão voluntária de vendedores da areia ou do calçadão, no período de
08h da manhã às 15h da tarde. Em decorrência da aprovação no comitê de ética em pesquisa,
um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foi elaborado, explicado e entregue
aos participantes. O tempo de aplicação de cada questionário variou entre 5 minutos até 40
minutos, dependendo do quanto o participante se estendia em suas respostas, inclusive para
questões além das previstas no questionário.

6.3.2 Segunda etapa: observações de campo

Nesta etapa foram conduzidas observações diretas e assistemáticas da atividade, cujo
objetivo era conhecer e caracterizar a categoria profissional do vendedor ambulante em linhas
gerais. Foram realizadas no período de fevereiro a maio de 2013 – concomitante ao processo
de aplicação de questionários – e, ainda, no período de outubro a dezembro do mesmo ano,
época em que foi realizada a etapa de instrução ao sósia. As observações não obedeceram a
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roteiro pré-definido, buscando-se atingir a diversidade de situações das atividades de trabalho
na praia.
Cada ida à praia para coletar questionários estendeu-se das 08hs da manhã às 14hs da
tarde e era neste período de tempo que também se observava livremente a dinâmica de
funcionamento do trabalho na praia. Foram em média seis horas de observação em campo,
por semana, de fevereiro a maio. Após a visita sempre se registravam as observações em
diários de campo.
Durante a coleta de questionários e das observações, foi possível realizar “entrevistas
com conversas informais” (Gray, 2012). Alguns dos participantes da etapa dos questionários
tomaram a iniciativa de falar sobre seu trabalho (e também sobre a praia e outros assuntos,
inclusive pessoais) e expor seus produtos. Em alguns casos, eles próprios tomaram a liberdade
de falar livremente, em outros, a pesquisadora se sentiu à vontade para explorar as minúcias
da atividade no momento em que aplicava os questionários. Eram geralmente perguntas que
aprofundavam as questões do instrumento de pesquisa (sobre o processo de trabalho, as
condições de trabalho na praia, as formas de se organizar a atividade, etc).
A escolha da observação permitiu contextualizar e caracterizar a atividade profissional
dos ambulantes em articulação com outras técnicas utilizadas. Além disso, a observação
constituiu um momento de familiarização com os participantes e com a atividade, permitindo
à pesquisadora conhecer mais da atividade para que pudesse contextualizar o momento
seguinte (instrução ao sósia), selecionando as situações de trabalho mais significativas para
serem abordadas na técnica.
Ademais, considerando-se que as competências se expressam e devem ser avaliadas no
contexto em que são utilizadas, a partir dessa técnica foi possível, portanto, observá-las no
exato momento em que o trabalhador executava suas atividades, de forma espontânea, no
“como as atividades se desenrolam”. Conforme afirmam Guérin et al (2001), para se
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apreender uma atividade de trabalho que vá além de meros recortes e visadas parciais dos
trabalhadores é necessário coletar informações no efetivo exercício da atividade. Assim,
justifica-se a escolha pela observação, tendo em vista que a análise da atividade direciona-se
para um trabalho como ele é em certo momento, nas condições específicas de sua realização.
Quanto ao papel da observadora em campo, baseou-se na visão de Angrosino (2009),
de que a observação feita em campo, em cenários de atividade laboral real, junto a pessoas em
suas relações sociais e atividades, supõe algum grau de envolvimento entre observador e
quem se observa. Neste tipo, o pesquisador efetua observações a fim de estruturar um
contexto para entrevistas ou outros métodos de pesquisa, sendo ele conhecido pelo grupo
observado, mas mantendo somente a postura de pesquisador, sem se envolver profundamente
na vida e atividade dos observados e nem chegar a executá-las, como supõem certos tipos de
observação participante.
6.3.3 Terceira etapa: Instrução ao Sósia

A terceira a etapa, de caráter qualitativo, consistiu na técnica de instrução ao sósia
(IaS). O roteiro da IaS baseou-se nos resultados do mapeamento das situações de trabalho
realizado na fase anterior e nas observações, abarcando questões que conduziram a respostas
mais específicas em relação às competências e habilidades. O método de instrução ao sósia
constitui uma maneira simples, em termos logísticos, de acessar a atividade e foi desenvolvido
pelo psicólogo italiano Ivar Oddone nos anos 70, no contexto de seminários de formação
operária na Universidade de Turim (Clot, 2007), sendo mais recentemente desenvolvido e
aperfeiçoado pela equipe de Yves Clot no campo da Clínica da Atividade, onde é utilizado
com fins clínicos e de autorreflexão do trabalhador sobre sua atividade.
O procedimento da IaS foi aqui utilizado de acordo com a técnica original, mas com
objetivos modificados, visando por meio da análise da atividade identificar as competências
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mobilizadas pelo trabalhador. Através de tal técnica, solicitou-se ao participante que
descrevesse em detalhes como operacionaliza sua atividade, tanto o habitual como os
imprevistos. A técnica foi iniciada por uma questão posta ao trabalhador, simulando-se uma
substituição dele por um sósia (a pesquisadora), durante um dia de trabalho. O trabalhador fez
a descrição da ação passada em uma situação hipotética de substituição, onde supostamente a
entrevistadora-pesquisadora fosse executar sua atividade por um dia (Clot, 2007).
A pesquisadora fez o papel do “sósia” e direcionou-se ao trabalhador buscando
conseguir tanto a descrição da situação como a da conduta a ser nela adotada. As questões
colocadas conduziam a uma situação habitual para o instrutor e uma situação desconhecida
para o sósia. O papel da pesquisadora-sósia foi de “desconhecedora” da atividade e, assim,
colocava para o instrutor os possíveis obstáculos com os quais se confrontaria num dia de
trabalho. Assim, enquanto ele descrevia sua ação habitual e se deparava com situações
imprevistas colocadas pela pesquisadora, sentia-se conduzido a refletir sobre as escolhas que
realiza quando se está numa determinada situação de trabalho e evidenciava o uso de diversas
habilidades, inteligências práticas e saberes escolares e extraescolares necessários para a
resolução de problemas. Dessa maneira, a partir do relato das atividades e dos respectivos
comportamentos, foi possível inferiras competências mobilizadas.
As entrevistas de instrução ao sósia foram realizadas com quatro vendedores
ambulantes, no período de outubro e novembro de 2013. Cada IaS foi realizada no próprio
local de trabalho. Dois participantes – os ambulantes de areia – foram contatados previamente
por telefone e houve hora marcada. No caso deles, foi essencial ter marcado um horário mais
conveniente, pois os vendedores que circulam pela areia não se fixam num local e é difícil
fazê-los parar no meio da atividade para participar de uma entrevista. Os outros dois – que
trabalham no calçadão – não foram marcados previamente, sendo abordados na praia em
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ocasiões em que já estavam próximos a ir embora e/ou quando estavam sem atender
clientes11.
As entrevistas foram videogravadas e duraram em média 1 hora, sendo seguido o
critério de saturação. Quando o participante já havia contado toda a rotina que a pesquisadorasósia enfrentaria num dia de trabalho e o percurso começava a se repetir, sentia-se que já se
tinha posse de suficientes subsídios para compreender essa atividade e as competências
implicadas, embora se saiba que cada ida a campo e cada novo discurso trazem mais aspectos
ainda não explorados do universo do comércio informal.
Por fim, foi realizado também um novo encontro entre instrutor e sósia para confrontar
o trabalhador com suas próprias instruções – a entrevista de confrontação – conduzida após a
análise das transcrições do material. Foi apresentado ao participante seu vídeo da primeira
etapa editado com as principais falas definidoras de sua prática, bem como as competências
implicadas. Nesta fase, teve-se como objetivo devolver ao participante as conclusões gerais
pós-técnica e apresentar uma breve descrição das competências encontradas a partir de sua
entrevista. Assim, ele pôde confrontar-se consigo mesmo, com seu modo de agir diante das
situações, expor as principais impressões que teve dessa experiência e também complementar
ou esclarecer alguns pontos. Como meio de registro dessa etapa, foi utilizada a gravação de
áudio.

6.4. Procedimentos de análise dos dados

Conforme aludido anteriormente, nesta pesquisa foram utilizados métodos mistos
sequenciais de produção e análise de dados, com uma primeira fase quantitativa e a segunda e
terceira de natureza qualitativa. A análise de dados de natureza qualitativa baseia-se em uma
ferramenta que possibilita determinado tipo de inspeção dos dados mais aprofundado, que
11

Ambos foram questionados quanto à disponibilidade e aceitaram participar naquele momento, sem horário
marcado.
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análises de natureza quantitativa não poderiam oferecer. Por outro lado, a análise de dados de
natureza quantitativa também possibilita um tratamento dos dados importante, permitindo
reunir os trabalhadores em subgrupos ou categorias e visualizar, assim, uma informação que
não poderia ser feita diretamente a partir de uma “massa” de dados.
6.4.1. Análise quantitativa dos questionários
Os dados foram registrados em uma ferramenta de tratamento estatístico (SPSS –
Statistical Package for Social Sciences, versão 20), e submetidos a análises descritivas
unidimensionais (analisando variáveis isoladamente) e multidimensionais de clusterização 12.
Estas foram eventualmente complementadas por análise inferencial utilizando-se de testes
não-paramétricos13 para averiguar efeitos de variáveis, vínculo entre elas e possíveis
diferenças entre grupos.
6.4.2. Análise da fase qualitativa – instrução ao sósia

A segunda etapa contempla a análise da atividade de trabalho, sendo de caráter
clínico-interpretativo. A vertente clínica aqui aludida diz respeito ao fato de que tal técnica
possibilita a estruturação de uma situação no âmbito da qual o sujeito pode vir a fazer
constatações que terão impacto sobre sua vida profissional. Tais constatações frequentemente
se fazem acompanhar de vivência emocional, que por sua vez podem contribuir para
mudanças conducentes a melhoria da atividade profissional; a vertente interpretativa diz
respeito ao fato de que a conclusão oriunda da abordagem analítica do dado empírico se faz
através de proposta de narrativa explicativa por parte do observador.

12

A clusterização consiste num tipo de análise de agrupamento que forma subgrupos de indivíduos ou
variáveis, proporcionando uma estrutura aos dados, ao agregar em grupos as variáveis que apontam para alguma
característica em comum.
13
A escolha da ferramenta não paramétrica justifica-se pelo tipo de distribuição dos dados, que não seguem o
padrão da curva normal. Não se buscou probabilidades ou parâmetros gerais, mas apenas a frequência com que
um evento observado se desviou significativamente ou não da frequência esperada por acaso.

82

Após montar o corpus (transcrição das instruções), o pesquisador seleciona os aspectos
que mais contribuem para entender como a atividade é realizada e com quais recursos,
conhecimentos, habilidades e estratégias. Assim, a partir do material produzido na IaS
conduz-se o processo de ler, analisar e recortar os modos de fazer do trabalho, as posturas a
serem adotadas, os modos de lidar com os imprevistos, as inteligências práticas. A análise
clínica teve como base as dimensões construídas de acordo com duas contribuições teóricas
importantes: a perspectiva histórico-cultural e o quadro teórico de referência em
competências (abordagem francesa das competências), juntamente com os discursos dos
participantes da IaS, que possibilitaram a construção de categorias de análise.
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7. Resultados e discussão da etapa quantitativa de mapeamento
socioprofissional
Neste capítulo procede-se à apresentação e discussão dos resultados produzidos no
trabalho de campo, iniciando-se pelos dados obtidos na fase quantitativa de aplicação de
questionários. Apresenta-se primeiramente a análise dos dados descritivos sociodemográficos
e, em seguida, os dados profissionais, de acordo com a ordem do questionário (disponível no
apêndice A).

7.1. Dados sociodemográficos

O grupo de participantes que aderiu voluntariamente à aplicação de questionários
compôs-se de 41 homens (68,3%) e 19 mulheres (31,7%). Tais dados de composição amostral
confirmam as observações de campo, que indicam um predomínio de presença masculina no
referido contexto. Estes dados confirmam a tendência sinalizada pelo Diagnóstico Situacional
do Comércio Informal de Natal (FUNCERN, 2009), segundo o qual há maior prevalência de
ambulantes do sexo masculino sobre o feminino nas atividades de comércio informal da
cidade (68,2% contra 31,8%, respectivamente). Um cruzamento feito entre as variáveis sexo e
tempo de experiência confirma que a maioria das mulheres tem menor tempo de experiência
na praia (Qui²=3,922; g.l = 1; p = 0,047), o que coaduna com discursos de vendedoras sobre
inserção recente nesse trabalho, ao iniciarem ajudando seus familiares e posteriormente
montando suas próprias bancas.
Em relação à idade, tem-se uma média de 37 anos (DP=11,7) e uma distribuição de
idade bastante variada, dos 18 aos 62 anos. No quesito renda, a predominante foi entre 1 a 2
salários mínimos (entre R$ 678,00 e R$ 1356,00), o que corresponde a quase metade da
amostra (48,3%). Vale lembrar que essa renda, por outro lado, é muito variável, pois costuma
aumentar em períodos de alta estação e diminuir em períodos de baixa estação, além de sofrer
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variações de acordo com os dias trabalhados por semana e com o aquecimento do turismo em
no ano (equivalente ao verificado por mapeamento análogo de Souza, Correia & Ribeiro,
2013, em praia de Belém-Pará, e por Loiola & Miguez, 2013, em praias de Salvador, Lauro de
Freitas e Camaçari – Bahia).
Quanto à escolaridade, constata-se uma predominância estatisticamente significativa
de escolarização de ensino fundamental: da 5ª a 8ª série (n=18; 30%), seguida do grupo de 1ª
a 4ª série (n=15; 25%) (Qui2= 22,6; g.l.=5; p = 0,001). O detalhamento desses dados encontrase descrito na tabela 1:
Tabela 1 - Dados sociodemográficos dos participantes da primeira etapa
Características

Vendedores ambulantes

Frequência

Percentual

Sexo

Masculino

41

68,3%

Feminino
De 18 até 31 anos

19

31,7%

20

33,3%

De 32 até 42 anos

19

31,7%

De 43 até 62 anos

21

35%

Até 1 salário mínimo
De 1 a 2 salários mínimos

18

30%

29

48,3%

11

18,3%

02

3,3%

Idade

Renda

De 2 a 3 salários mínimos
De 3 a 4 salários mínimos
Escolaridade

Estado Civil

Analfabeto

02

3,3%

2º ao 5º ano (antiga 1ª a 4ª série)

15

25%

6º ao 9º ano (antiga 5ª a 8ª série)

18

30%

Ensino médio completo

13

21,7%

Ensino médio incompleto

10

16,7%

Ensino superior incompleto

02

3,3%

Solteiro

26

43,3%

Casado

18

30%

União estável

10

16,7%

Divorciado

06

10%

Total

60

100%
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7.2. Dados profissionais

Os dados profissionais estão respondidos em 14 perguntas, que possibilitam
compreender, de forma representativa, o perfil do comerciante informal em contexto de praia.
As análises aqui efetuadas foram descritivas unidimensionais (referem-se a variáveis
consideradas isoladamente).
Quanto ao tempo de experiência na atividade, o resultado demonstra que uma boa
parte desses vendedores já passou dos primeiros cinco anos de trabalho. As faixas mais
significativas foram as de 30% da amostra – que já tem entre 5 e 8 anos de trabalho – e 15%,
que possui de 20 a 23 anos de experiência na praia, sendo verificada média de 12 anos de
permanência na atividade (DP=7,9). Por outro lado, a amostra também ficou muito
heterogênea nesse sentido, porque havia trabalhadores engajados nessa atividade há duas
semanas, enquanto outros somavam até 28 anos de trabalho.
No que diz respeito à experiência de qualificação profissional formal prévia, houve
tendência significativa à inexistência de qualquer iniciativa desse tipo (44 pessoas, 73,3%,
Qui²=13,067; g.l.=1; p=0,000). Entre os dezesseis respondentes que afirmaram ter procurado
qualificação profissional os cursos mais citados foram os de curta duração em informática,
habilidades técnicas destinadas a vários segmentos do setor produtivo, relações interpessoais,
línguas estrangeiras e técnicas para produção artesanal, conforme descritos na tabela 214.

14

Este dado, bem como o referente ao suporte para realização da atividade, é discutido no capítulo 9, referente
aos resultados e discussão das instruções ao sósia, conjuntamente com os dados obtidos por meio dessa técnica.
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Tabela 2 - Cursos realizados pelos vendedores participantes
Categorias
Informática

Cursos
Computação, digitação, datilografia.

Gestão de negócios

Relações interpessoais, microempreendedorismo, marketing
pessoal, vendas, atendimento ao cliente.

Técnicos/manuais

Cervejaria, montador industrial, garçom, camareira, mecânico,
serralheiro, bordado, pintura, primeiros socorros.

Idiomas

Inglês

A partir das quatro questões a serem exploradas a seguir permite-se concluir que a
maioria desses trabalhadores cria uma regularidade em sua atividade (trabalham todos os
meses do ano, entre seis e sete dias por semana, somente nesta praia e nesta atividade). Na
questão referente à sazonalidade da oferta de produtos e serviços na praia, constatou-se que
uma ampla maioria (n=55; 91,7%) informou trabalhar na praia durante todos os meses do
ano. Apenas 8,3% não trabalham todos os meses, procurando outras praias ou atividades
diversas para se ocuparem em outros períodos, notadamente nos meses de abril, maio, junho,
agosto e setembro, durante os quais a frequência de visitantes à praia é consideravelmente
menor. No que tange à frequência semanal de dias trabalhados, verifica-se uma extensa
jornada de trabalho, com uma prevalência de 43,3% de respondentes trabalhando seis dias por
semana e 41,7% durante sete dias, que implica em muitos casos excluir dias de repouso para
trabalhar em finais de semana e feriados, períodos que proporcionam mais vendas.
No que se refere a trabalhar em outra praia, a maioria (54 pessoas, 90%) respondeu
negativamente, afirmando que somente atua na praia de Ponta Negra. Entre os 10% que
dividem seu trabalho entre outras praias, as mais citadas foram as praias de Pipa, Redinha,
Pirangi, Búzios (todas no estado do Rio Grande do Norte), Iracema (Ceará), Boa Viagem
(Pernambuco) e praias do eixo Sul/Sudeste do país. Quanto a possuir outra atividade além do
trabalho na praia, 90% dos respondentes disseram não a possuir, ou seja, a maioria deles
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trabalha somente como ambulante e retira dessa atividade sua única fonte de renda. Havia
uma opção aberta, caso a resposta fosse positiva, de dizer qual a outra atividade que exerciam,
as quais podem ser destacadas: churrasqueiro em eventos, diarista, manicure, garçom,
pescador e proprietário de peixaria no interior do estado.
Assim, esses dados, notadamente quanto ao alto tempo de permanência na atividade
(média de 12 anos) e a escolha exclusiva pela informalidade mesmo em períodos de baixa
estação, permitem inferir que os trabalhadores criam uma regularidade em sua atividade
informal, contrariando tendências de estudos sobre a década de 80 e início dos anos 90, que
assinalavam um baixo tempo de permanência e alta mobilidade dos trabalhadores em
ocupações informais (Curi & Menezes-Filho, 2006; Martins & Dombrowski, 2001; Néri,
Coelho, Ancora & Pinto, 1997). Nesse sentido, dados do IBGE (2008) apontam para uma
tendência à maior permanência nos trabalhos dos comerciantes informais: 77,2% deles
prosseguiam em seu trabalho por mais de dois anos.
Sobre os dados referentes à disponibilidade de suporte para a realização da atividade,
apresentou-se uma distribuição equilibrada entre os que informam receber ajuda de outras
pessoas (amigos, familiares, funcionários) – um total de 28 trabalhadores, 46,7% – e os que
afirmam trabalharem sozinhos, sem auxílio em qualquer fase de planejamento, produção ou
comercialização dos produtos (n=32, 53,3%). Entre os 28 vendedores que responderam
afirmativamente, 18 apontaram ajuda de algum membro da família, enquanto outros 10 tem a
ajuda proveniente de colegas de trabalho ou funcionários.
Questionou-se aos participantes se eles tinham outra atividade antes de optar pelo
trabalho ambulante, verificando-se que 41 deles (68,4%) a tiveram, enquanto 19 (31,7%) não.
Na opção para saber quais seriam as ocupações anteriores, dentre os 41 que responderam
afirmativamente, percebe-se que a maioria referiu-se a ocupações de caráter mais técnico,
manual, sem qualificação específica requerida e algumas pouco valorizadas socialmente ou
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em situação de exclusão social. Além disso, ter ou não ter tido outra atividade antes se
confunde com a variável idade (os de maior idade são os que mais apontam a existência de
uma atividade anterior, enquanto os mais jovens, menos), observado pelo p = 0,02 no
cruzamento entre tais variáveis.
Adicionalmente, evidenciou-se a menção a ocupações anteriores no mercado formal, o
que nos permite questionar os motivos pelos quais saíram da formalidade e ingressaram na
informalidade. Supõe-se que uma das motivações possa ter sido uma situação perda do
emprego e outra hipótese basear-se-ia essencialmente num argumento comum dos ambulantes
durante todas as fases da pesquisa, qual seja, inserir-se no trabalho informal buscando maior
remuneração e sensação de autonomia no trabalho, um discurso constatado e reafirmado por
diversas pesquisas (Campos, 2005; Gunther & Launov, 2012; Machado, Oliveira & Antigo,
2008; Maloney, 2004; Sasaki, 2009; Williams & Nadin, 2012). A tabela 3 apresenta a
descrição das ocupações anteriores mencionadas pelos participantes15:
Tabela 3 - Ocupações anteriores mais apontadas pelos participantes
Ocupações anteriores
Vendedor no comércio formal

Frequência
7

Agricultor
Ajudante/servente de pedreiro
Diarista
Garçom
Outras atividades:
agente prisional, ajudante de pintor, telefonista, almoxarife, ativista social,
auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, babá, camareira, chapeiro,
churrasqueiro, cobrador de ônibus, encanador, entregador, gerente de comércio,
impermeabilizador, manicure, militar, motorista, operador de caixa, operário,
recepcionista, segurança, taxista, técnico em telecomunicação, vendedor em
feira livre.

5
4
3
3

Total

15

28

Total:
50

Há um número maior de ocupações (50) do que a de sujeitos (41), pois alguns responderam mais de uma
ocupação anterior.
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Quando perguntados acerca da fonte de aprendizagem para o ofício (com quem eles
haviam aprendido a desempenhar a atividade de vendedor ambulante), 24 deles responderam
que partiu deles a iniciativa de planejar, produzir e vender os produtos, sem terem recebido
orientações de alguém; 25 pessoas (41,7%) afirmaram que familiares ajudaram nesse
processo. O restante respondeu que amigos e colegas de trabalho também ensinaram como
fazer certas atividades.
A quantidade de produtos e serviços é bastante variada, podendo-se classificar os mais
frequentes nas seguintes categorias apresentadas na tabela 4:
Tabela 4 - Especificação dos produtos e serviços comercializados pelos ambulantes
Categorias
Alimentação

Artesanato

Artigos de
entretenimento

Bebidas

Moda praia

Serviços

Produtos
Salada de frutas, espetinho, camarão, carne
de sol, frango, batata frita, castanha,
amendoim, dindin, ostra, sorvete.
Bijuterias, sandália decorada, pintura em
tela, sândalo, tapete, toalha de mesa,
bordados, colcha, rede.
CD e DVD falsificados, massinha de
modelar, brinquedos, boia infantil.
Água de coco, água mineral, energético,
cerveja, refrigerante, bebida alcoólica
(caipirinha, hula hula, batidas e cerveja).
Biquíni, sunga, canga, saia, short, vestidos,
chapéu, toalha de banho, camisa de time,
saída de banho, bolsas, protetor solar, óculos
escuros.
Tatuagem de hena.
Total

Frequência

Percentual

10

16,7%

14

23,3%

4

6,7%

6

10%

25

41,7%

1

1,7%

50

100%

Quanto à avaliação pessoal do vendedor ambulante em relação a sua atividade laboral,
verificou-se que um número expressivo de respondentes informou estar muito satisfeito (15%)
e satisfeito (50%). Quinze respondentes (25%) se avaliaram como nem satisfeitos, nem
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insatisfeitos, enquanto que aqueles que se avaliaram como insatisfeitos corresponderam a
10% dos respondentes, o que indica uma tendência estatisticamente significativa à satisfação
quanto à atividade (Qui² = 22,8; g.l.=3; p=0,000). Tal resultado se mostra semelhante ao
encontrado por Fernandes (2007) em pesquisa com comerciantes informais das praias urbanas
de Natal, embora a maior parte deles tenha se queixado acerca das precárias condições de
trabalho. A perspectiva positiva em relação ao trabalho informal foi igualmente verificada em
estudo de Loiola e Miguez (2013), que registraram uma maioria do grupo dos ambulantes
com “uma visão positiva do futuro quanto à situação econômica do país, ao seu próprio
negócio e as suas condições de vida” (p.190). Os dados da presente pesquisa reforçam, ainda,
levantamento do SEBRAE (2010), que constatou, entre os empresários informais do estado do
Rio Grande do Norte, um nível de satisfação com a atividade – agronegócio (92,1%),
comércio (89,2%), indústria (91%) e serviços (95,8%) – mais elevado que o encontrado em
dirigentes de empresas formais.
Por fim, quanto à perspectiva dos participantes acerca da permanência na atividade
laboral informal a maioria disse que gostaria de continuar como trabalhador ambulante de
forma exclusiva (55%) ou concomitantemente com alguma outra atividade (26,7%). Apenas
18,3% respondeu que deixaria de ser vendedor ambulante assim que possível. Tais dados
apontam para uma tendência estatisticamente significativa em querer permanecer na
informalidade (Qui²=13,3; g. l.=2; p = 0,001).
Tal tendência a querer permanecer no trabalho informal se mostrou prevalente também em
estudo realizado em comércio informal de rua na cidade de Natal/RN (Cruz, 2011) e com
vendedores ambulantes de Salvador (BA) (Santos, 2010), desejo representado por mais da
metade dos trabalhadores (68,7%), sobretudo aqueles com idade acima dos 30 anos.
Apresenta-se no quadro da figura 3 o resumo das respostas obtidas nos questionários:
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Figura 3 – Quadro-resumo com dados do perfil profissional dos vendedores ambulantes
Categorias
Horário de trabalho

Respostas
Manhã
Tarde
Manhã e tarde
Manhã, tarde e noite

Tempo de trabalho
Realização de cursos
Possuir outra atividade fora
da praia
Trabalhar todos os meses
Quantos dias trabalha por
semana

Receber ajuda de outras
pessoas no trabalho
Trabalhar em outras praias
Teve outra atividade antes de
ser ambulante
Com quem aprendeu a ser
ambulante

Como se sente trabalhando
como ambulante

Planos sobre a continuidade
do trabalho

De 0 a 10 anos
De 11 a 28 anos
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
De 1 a 4 dias
Cinco dias
Seis dias
Sete dias
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sozinho
Familiares
Colegas de trabalho
Amigos
Outros
Muito satisfeito
Satisfeito
Nem
satisfeito
nem
insatisfeito
Insatisfeito
Continuar como ambulante
Continuar como ambulante,
mas
sempre
procurando
alguma outra ocupação
Deixar de ser ambulante

Total

Frequência
15
01
39
05

Percentual
25%
1,7%
65%
8,3%

33
27
16
44
06
54
55
05
03
06
26
25
28
32
06
54
41
19
24
25
03
06
02
09
30
15

55%
45%
26,7%
73,3%
10%
90%
91,7%
8,3%
5,0%
10%
43,3%
41,7%
46,7%
53,3%
10%
90%
68,4%
31,7%
40%
41,7%
5,0%
10%
3,3%
15%
50%
25%

06
33

10%
55%

16

26,7%

11

18,3%

60

100%
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Em termos de análise multidimensional, foi realizada uma análise de cluster
(clusterização), cujo resultado indica uma configuração de dois grupos com características
distintas, conforme se observa em quadro da figura 416.
Figura 4 – Dados de caracterização dos grupos obtidos por análise de cluster
Caracterização por
ordem das variáveis
mais significativas
Faixa etária
Escolaridade
Renda
Experiência
Planos de continuidade
Estado civil
Sexo
Possui ajuda no trabalho

Grupo 1

Grupo 2

43,3%

56,7%

De 18 a 36 anos

De 40 a 62 anos

Ensino médio incompleto

Do 2º ao 5º ano (antiga 1ª à
4ª série)

Até 1 salário mínimo

De 1 a 2 salários mínimos

De 0 a 10 anos

De 11 a 28 anos

Continuar como ambulante e
buscando outra atividade em
paralelo

Continuar como ambulante

Solteiro

Casado

Masculino

Masculino

Sim

Não

O resultado dessa análise sugere dois grupos, ambos predominantemente masculinos
(a variável “sexo” não foi uma forte variável de cisão): no grupo 1, tem-se trabalhadores com
idade entre 18 e 36 anos, de maior escolaridade (ensino médio incompleto),
predominantemente solteiros, cuja renda compreende até 1 salário mínimo. Os trabalhadores
deste grupo somam um tempo de experiência situado de 0 a 10 anos, costumam contar com a
ajuda de uma ou mais pessoas em seu trabalho (sendo esta a variável de menor importância na
divisão dos grupos) e gostariam de continuar trabalhando como ambulantes, porém
paralelamente procurando outra ocupação, com vistas a sair dessa atividade. Análises
16

Outras variáveis também foram incluídas nesta análise, no entanto, foram retiradas desse quadro em virtude de
não terem se mostrado relevantes para a separação dos grupos.
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inferenciais confirmam que os mais jovens de fato possuem maior escolaridade (qui²=16,5; g.
l.=5; p=0,006) e pensam mais em abandonar a atividade na praia integralmente ou mantê-la
em paralelo com outra fora dali (Qui2 = 6,918, g.l.=2, p = 0,031), reforçando a pertinência
dessas variáveis nesse grupo.
No grupo 2, encontra-se vendedores ambulantes de faixa etária entre 40 e 62 anos com
renda mensal superior à do primeiro grupo – geralmente de 1 a 2 salários mínimos, de
escolaridade menor (2º ao 5º ano – antiga 1ª a 4ª série), predominantemente casados e do sexo
masculino. Esses ambulantes estão atuando na praia há mais tempo (de 11 a 28 anos), têm
planos de continuar nesta atividade e em geral trabalham sozinhos, ou seja, não contam com
ajuda de outras pessoas para vender os produtos.
Conforme já indicado na análise do grupo 1, verificou-se um vínculo significativo
entre a faixa etária e os planos quanto à continuidade da atividade, verificada maior intenção
de continuar na atividade entre os mais velhos. Tal fato se associa ao discurso de alguns deles
se manterem informais por não verem oportunidade de emprego formal pela idade avançada e
baixa qualificação. Hirata (2007) confirma essa tendência ao discutir que a informalidade
absorve grande parte de trabalhadores mais velhos, de menor escolaridade, com habilidades
obsoletas, que buscam renda superior ao que ganharia no setor formal (já que a condição de
idade mais avançada interferiria negativamente sobre o salário em empregos formais).
Finalmente, conclui-se que o levantamento socioprofissional permitiu conhecer as
principais características do grupo de vendedores ambulantes da praia de Ponta Negra. Tal
etapa articulou-se com a fase qualitativa de Instrução ao Sósia a partir do critério de escolha
dos participantes pela representatividade dos dois grupos encontrados na clusterização.
Ressalta-se que embora os objetivos preconizados para as duas etapas (quali e quanti) tenham
sido distintos, abarcavam dimensões de análises complementares, fundamentais para
compreensão do contexto em estudo.
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8. Descrição do cotidiano da atividade obtida por meio de observações em
campo
Nesta seção são apresentados os resultados dos diários de campo das observações
realizadas no dia-a-dia da atividade de vendedor ambulante. Elas repetem e reforçam os dados
obtidos pelos questionários e pelas instruções ao sósia, sendo transversais às três etapas de
investigação. Tais dados são importantes para no momento da análise da atividade individual
compreender em que contexto social, espacial e grupal ela se situa. Os dados dessa etapa são
analisados conjuntamente com os dados da análise interpretativa das competências efetuada
na próxima seção. Apresentam-se aqui as mais relevantes impressões formadas durante três
meses de observações, que se atentaram especialmente à dinâmica de funcionamento da
atividade comercial informal na praia.
A fim de evitar repetições em relação ao questionário, o foco aqui será somente nos
processos cotidianos mais característicos dessa atividade – uns coletados pela visão da
pesquisadora e outros obtidos a partir de percepções dos ambulantes que se dispuseram a falar
durante as observações. Para facilitar a compreensão desses aspectos chave, esta seção de
resultados está estruturada em torno das seguintes categorias:
8.1 Contexto de observação geral: o espaço da praia de Ponta Negra.
8.2 Como se apresentam os vendedores ambulantes?
8.3 A venda dos produtos
8.4 Os aspectos de coletividade
8.5 Representações dos ambulantes sobre a própria atividade

8.1 Contexto de observação: o espaço da praia de Ponta Negra

Conforme já mencionado na seção de métodos, as observações do trabalho do
ambulante foram realizadas nos primeiros meses do ano de 2013 (de fevereiro a maio). Nesta

95

época, a praia estava passando por problemas graves na infraestrutura, notadamente no que
diz respeito ao calçadão. A ação do tempo e das marés, aliada à fragilidade da estrutura, falta
de planejamento na construção e ausência de manutenção da orla contribuíram para que o
trecho da orla sofresse desgaste e desabamentos, acarretando sérios riscos para os pedestres e
trabalhadores. Esta realidade está retratada na figura 5.

Figura 5: Calçadão da praia de Ponta Negra destruído, em março de 2013.

Assim, neste período de observações foi comum encontrar trabalhadores da praia
queixando-se de perda de espaço e falta de infraestrutura para trabalhar. Meses após o
desabamento do calçadão em vários pontos, a prefeitura resolveu iniciar obras de reparação,
que consistiram no “enrocamento” da praia, com milhares de pedras colocadas na areia para
aparar o impacto das ondas, além de obras de reestruturação do próprio calçadão, cujo início
se deu depois do enrocamento, construindo acessos à faixa de areia, aumentando a faixa de
trânsito de frequentadores e diminuindo os espaços para estacionamento.
Com tal dinâmica estabelecida na praia, observaram-se mudanças na alocação de
barracas, acessibilidade à praia, espaço de trabalho dos vendedores e número de banhistas. À
medida que as máquinas retroescavadeiras avançavam pela areia, os barraqueiros precisavam
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ou realocarem-se ou retirarem-se temporariamente de seus locais de trabalho, pois montam
suas barracas na faixa de areia que estava sendo deslocada nas obras. Os vendedores
ambulantes circulantes na areia, por sua vez, sofreram menor impacto das obras nesse espaço,
afinal poderiam escolher itinerários mais afastados da obra (mais próximos ao mar), porém,
aqueles que trabalhavam em pontos fixos na areia ou no calçadão sentiram maior impacto.
Alguns da areia precisaram deslocar seus materiais e bancas de produtos para a parte do
calçadão.
Entretanto, quando as obras de reestruturação do calçadão começaram, estes que
saíram da areia e aqueles que já tinham ponto fixo neste espaço foram prejudicados, pois
precisaram sair para dar lugar às máquinas, materiais de construção e operários da empresa
licitada pela prefeitura. Muitos trabalhadores se viram na situação de não poderem trabalhar
por não terem mais seu espaço, e assim ficaram vários dias sem ir à praia, e, portanto, sem
remuneração decorrente deste trabalho. Assim, durante praticamente toda a pesquisa, a
dinâmica de funcionamento do trabalho de vendedores ambulantes esteve bastante atrelada (e,
subordinada) às obras de reconstrução da orla e aos prazos infindáveis dados pela prefeitura,
com um considerável atraso que prejudicou centenas de trabalhadores e banhistas.

8.2 Como se apresentam os vendedores ambulantes?

Ao chegar à praia de Ponta Negra, o visitante se deparará com quatro características
particulares desse local (e que refletem especificidades de outras praias urbanas), que vão
além do típico trio sol-areia-mar: primeiro, se for de carro, encontrará guardadores de carro,
os “flanelinhas”; em segundo lugar, sempre será abordado por um barraqueiro oferecendo-lhe
o aluguel de barracas; em terceiro, terá de enfrentar um calçadão acidentado e repleto de
buracos e máquinas escavadeiras para reparar o problema; por último, certamente cruzará com
um vendedor ambulante em seu caminho.
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A praia de Ponta Negra serve de território de sobrevivência para milhares de
trabalhadores, seja no comércio formal (com seus bares, restaurantes, lojas de artesanato,
empresas de passeios turísticos, entre outros) ou no informal (representado em sua maioria
por vendedores ambulantes, barraqueiros e flanelinhas). No comércio informal tem-se grande
diversidade de itens (conforme já apresentado no capítulo de resultados quantitativos),
constituindo uma verdadeira economia da praia, com muitos produtos típicos relacionados ao
ambiente praiano (de uso imediato nesse local) e outros que, ainda que não sejam úteis para o
momento, carregam um pouco da cultura potiguar, a exemplo das pinturas, toalhas bordadas,
redes e vassouras de palha.
Há uma demarcação geográfica dos vendedores ambulantes: existem aqueles que se
deslocam pela areia e os que se instalam no calçadão. Os primeiros percorrem toda a praia, do
início ao fim: sentando-se numa barraca durante toda uma manhã é possível notar a passagem
deles várias vezes no mesmo local. Alguns outros (em menor quantidade), conquistaram seu
espaço no calçadão e lá se fixaram, montando suas bancas. Entre esses, ainda há aqueles que
além do ponto fixo na calçada enviam outra pessoa vender o mesmo produto na faixa de areia.
Esses ajudantes em geral são amigos e familiares, e em menor número, funcionários dos
próprios ambulantes (a maioria sem vínculo empregatício).
Há processos específicos para se conseguir uma vaga no calçadão. Entre algumas a
serem consideradas, podem-se citar as relações de trocas e parcerias entre ambulantes e
proprietários de comércio formal na orla e, ainda, daqueles com barraqueiros. Um exemplo de
parceria se apresenta quando o ambulante executa um serviço (por exemplo, massagem) e em
troca indica o restaurante ou barraca para o cliente. Já outros se instalaram ali naquele espaço
há mais tempo e conquistaram por critério de antiguidade (“cheguei primeiro”). Alguns
ambulantes mencionaram também a mudança para o calçadão devido às obras de
enrocamento da praia (que forçaram a migração para outro espaço), outros mencionaram o
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aval da prefeitura após sucessivas discussões e casos de violência policial e repressão à
atividade dos ambulantes ocorridos outrora.
É interessante notar que este aval existe, por mais estranho que pareça, e é um dado
específico da cultura brasileira de tolerância a pequenos delitos e, portanto, favorecimento do
trabalho informal (o qual, em tese, contraria vários aspectos do regramento legal vigente no
Brasil). Ocasionalmente este aval assume a condição de corrupção, com pagamento de
propina a eventuais fiscais para que deixem passar determinadas contravenções; em outras
situações, trata-se somente de tolerância à contravenção, com oscilações de tolerância com as
quais os ambulantes precisam aprender a conviver.
A escolha do horário de chegada para o trabalho mostrou-se influenciada por diversos
aspectos. Os vendedores de alimentos geralmente chegam entre 10h e 11h da manhã, assim
como os que vendem bebidas, já que esse é o horário em que o público chega à praia e
aproveita para almoçar. Já os ambulantes de moda praia e artesanato que circulam pela areia
chegam mais cedo que aqueles. Os vendedores que possuem ponto fixo no calçadão chegam
aos poucos, não tão cedo. À noite, somente permanecem na praia alguns ambulantes do
calçadão, no trecho onde há bares e restaurantes. Usualmente, é comum vê-los sair da praia
mais tarde que aqueles da areia, pois o movimento de pessoas no calçadão aumenta no
período vespertino, quando o público costuma chegar para caminhar.
Algumas regularidades também são observadas entre os trabalhadores ambulantes:
muitos deles usam equipamentos de proteção individual (notadamente, ao sol forte da região
nordeste) improvisados – seja um meião nos braços e pernas, boné com uma expansão de
tecido na parte de trás para cobrir as orelhas e pescoço, roupas de mangas compridas, protetor
solar, chinelos ou o guarda sol do barraqueiro para descansar e proteger-se do sol. Embora
representem boa parte dos ambulantes, ainda é possível encontrar trabalhadores que se
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expõem a essa atividade sem o mínimo de cuidados básicos à prevenção de acidentes de
trabalho (não utilizam sequer chinelos ou proteção solar de qualquer tipo).
Constata-se na praia a ocorrência tanto de vendedores que fabricam suas próprias
mercadorias – os quais precisam selecionar e comprar matérias primas para manufatura e
posterior comercialização de seu produto final (caso frequentemente encontrado entre os que
vendem artesanato e alimentação) – como daqueles que já as compram prontas (comum nos
casos de protetor solar, óculos, bebidas), seja diretamente da economia formal ou de
distribuidores igualmente informais. Tais mercadorias são revendidas na praia a preços, por
vezes, até mais baratos que em mercados formais, alimentando igualmente o sistema
econômico vigente.
Conversando com um vendedor (V2) de artigos de praia no momento em que aplicava
os questionários, ele informou que seus produtos são comprados diretamente em farmácias:
V2: Esse aqui eu não posso fazer mais barato... olhe, eu compro isso aqui [protetor
solar] na farmácia, custa uns R$20,00. Às vezes pego promoção lá, mas não é sempre.
Então não posso dar desconto, senão fica pouco pra mim.
Verificam-se, adicionalmente, casos onde há um híbrido destas duas características,
em que, ao mesmo tempo, o trabalhador fabrica suas mercadorias e também as compra de
revendedores já prontas. Esta última configuração se apresenta no exemplo da vendedora V1,
que relatou à pesquisadora sobre o processo de compra de suas peças de moda praia:
P: Todos esses produtos é você quem faz?
V1: Não, mulher... quer dizer, alguns sim e outros não. Eu vou sempre lá na Bernardo
Vieira comprar os tecidos pra fazer os biquínis e as cangas. Isso daí eu faço. Agora,
essas cangas aí, toalhas, eu não faço não.
P: E vêm de onde?
V2: Eu pego com um cara que é de Caicó. Ele faz toalha rendada e vende muito.
Ainda quanto à manufatura dos produtos, mostrou-se evidente durante as observações
e conversas com os ambulantes a presença de muitas famílias trabalhando na praia, montando
um esquema de divisão do trabalho – em alguns casos separando os que planejam e cuidam de
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outras atividades de retaguarda dos que vendem, e em outros, todos participam de todas as
etapas dos processos de distribuição de tarefas de trabalho.

8.3 A venda dos produtos

Para se destacarem diante da forte concorrência (tanto em relação aos próprios
ambulantes, como também quanto ao comércio formal na orla da praia), os ambulantes
adotam diversas estratégias de venda. Poucos deles chegam a abordar os clientes diretamente
na barraca; alguns dançam para chamar a atenção; uns gritam o nome do produto, outros
abordam os banhistas que caminham pela areia, e outros ainda mostram a mercadoria de
modo que fique bem visível. Os vendedores que possuem carrinhos de CDs colocam-se num
ponto em frente às barracas e põem músicas mais populares e CDs de shows de piadas
regionais, em alto volume, o que pode gerar boas vendas (ou, por outro lado, incomodar os
que tentam relaxar).
Os vendedores mais extrovertidos dançam as músicas que tocam em seus carrinhos para
atrair os olhares de potenciais consumidores, e acabam tornando-se referência desse tipo de
produto na praia. O vendedor de CDs piratas V4 foi observado por alguns minutos em sua
“performance” de vendas: notou-se que para atrair clientes ele dança e faz coreografias,
inclusive chega a convidar banhistas para dançarem com ele. Durante o tempo em que estava
se exibindo, notou-se uma procura maior de pessoas por seus produtos, consideravelmente
maior que a dos colegas. Questionado sobre sua performance para as vendas ele disse:
V4: Aqui em Ponta Negra você encontra de tudo. O ambulante tem que ter espaço
aqui, porque uma praia sem isso não tem atrativo nenhum. Agora, eu sou assim,
venho e danço pra cativar as pessoas. Sem isso fica tudo a mesma coisa, esse é meu
diferencial.

Outro ambulante (V5), comerciante de moda praia, após ser observado em seu trabalho
e convidado a responder o questionário, tomou a iniciativa de falar um pouco mais sobre sua
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atividade. Em sua fala, o trabalhador ressaltou que apesar de não ter terminado o ensino
fundamental se diz preparado para vender seus produtos na praia e que sabe fazê-lo com
excelência, pois se baseia numa série de atitudes que caracterizariam, ao seu parecer, um
trabalho bem feito:
V5: Eu trabalho aqui faz tempo, vinte anos. Só tenho a sétima série, mas sei tratar as
pessoas, sei falar espanhol, italiano, francês... a gente tem que vir pra cá e mostrar
nosso melhor e não cara feia.
P: Entendi.
V5: Eu conquisto as pessoas porque sou educado, sei cumprimentar, me apresento,
tenho presença, faço tudo certo. Eu sei o que as pessoas querem... eu também deixo a
pessoa levar pra casa o biquíni e depois, se quiser, vir trocar...ou então só provar
mesmo e depois ela devolve se não dá certo...
P: Quê mais? E esse uniforme [blusa branca de manga comprida, bordas laranjas,
identificada com seu nome e embaixo escrito “biquínis”], foi você que inventou?
V5: Ah... eu também fiz isso. Coloquei meu nome pro povo saber quem sou eu aqui.
(...)
V5: Tem outros caminhos a se seguir, como nas drogas e no crime, mas eu escolhi
ficar aqui. Não entendo por que a prefeitura não deixa a gente trabalhar direito,
trabalhamos com dignidade.
Assim, segundo o ambulante, uma desejável estratégia de comercialização do produto
deve compreender um estudo do perfil dos clientes, agir educadamente, providenciar
uniforme, falar uma língua estrangeira (ou ao menos compreender mínimas noções) e
proporcionar mais liberdade ao cliente ao deixá-lo levar a mercadoria mesmo sem pagar.
Outro vendedor (V6), também de produtos de moda praia, referiu-se ao seu
“diferencial” em relação a outros como sendo o preço e a qualidade da mercadoria:
V6: Eu tenho o melhor preço e melhor produto, eu me garanto. Faço tudo bem feito e
trato todos com educação, confio no meu taco. Então é assim... eu tenho um diferencial
aqui, tá entendendo? Tenho um produto bom e vendo mais barato que numa loja. Uma
canga dessa aí, você encontra por R$40,00 numa loja. Aqui eu vendo por R$25,00.
Outro exemplo que ilustra a estratégia de venda se mostra no discurso um ambulante
(V3), que produz e vende bijuterias artesanais. Durante a aplicação do questionário, este
vendedor referiu-se ao modo como as comercializa: como vende peças de pedrarias, para
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convencer os consumidores a comprarem ele vai além de expor o produto, também explica a
sua história, como, por exemplo, quando fala sobre as características do dente de tubarão que
utiliza em seus colares:
V3: não vendo somente uma bijuteria com dente de tubarão – eu preciso vender a
história do tubarão! Como reproduz, quantos dentes tem, onde mais tem, que produtos
podem ser feitos dele... tenho que pesquisar tudo isso.

Além disso, o ambulante relatou ter um conhecimento acerca de seu mercado
consumidor, que fundamenta suas estratégias de venda:
V3: Aqui eu sei o que eles [compradores] querem... com alguns dá pra brincar, outros
não dá. Eu conheço a cultura deles, sei o que eles gostam... aí às vezes eu faço uma
brincadeira quando vou vender. (...) Eu direciono uns produtos pro público nacional,
e tem outros pros europeus.
P: Então é assim que você trata os clientes?
V3: É. Tem que tratar bem o cliente. Muitas vezes eu nem vou para vender, só
conversar... Isso já cativa as pessoas, e quem nem estava pensando em comprar acaba
comprando.

Quanto aos vendedores do ramo de alimentação que utilizam carrinhos, notou-se um
comportamento comum a muitos deles, qual seja, uma busca ativa por consumidores: o
vendedor permanece ativo na divulgação dos serviços, indo até as mesas e cadeiras apresentar
o cardápio. Nestes casos, também há uma divisão do trabalho muito semelhante entre eles: a
maioria da força de trabalho é composta por duas pessoas, sendo uma que cozinha (o
“cabeça”) e outra encarregada de servir a comida ou mostrar o cardápio para as pessoas que
estão nas barracas. Neste caso, ambos se ajudam a empurrar o carrinho, pois é pesado para
uma só pessoa. A configuração da atividade se mostra mais próxima ao trabalho formal, com
a presença de mais de um carrinho montando-se “filiais” ou mesmo “contratando” o serviço
de outro vendedor para dar conta das vendas, ainda que não esteja formalmente
regulamentado. Já nos carrinhos de bebida, geralmente se trabalha sozinho. A relação
comprador-vendedor se dá de forma inversa: dos banhistas para o ambulante. Quem quer a
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bebida deve procurá-lo e a ele ordenar o pedido. Recebida a ordem, ele prepara o drinque e
entrega, recebendo o pagamento logo em seguida.

8.4 Os aspectos de coletividade

Em vários aspectos da atividade de vendedor ambulante é possível notar um fazer
individual atravessado por modos de fazer coletivos, em referência a um gênero profissional.
Percebeu-se que o gênero profissional se mostra melhor articulado entre vendedores da
mesma categoria de produtos. Os ambulantes se referiam bastante aos modos de organização
com os colegas do mesmo ramo do comércio – aqueles que vendem o mesmo produto
geralmente se conhecem e param para conversar entre si: assim, há o grupo dos vendedores de
telas, os que vendem crepes, aqueles das bijuterias, os que vendem bebidas, a turma que
vende CDs pirateados...
É frequente notar elementos referentes a um gênero profissional durante uma
observação do modo de organizar os produtos: os vendedores possuem certa forma de arrumálos que é comum a muitos deles e passadas adiante de uma geração a outra . Por exemplo, a
colocação dos biquínis em bancas no calçadão segue uma disposição comum a vários
vendedores de moda praia e não ocorre de forma aleatória ou de qualquer maneira. Há um
jeito de arrumar que fica melhor para a visualização dos banhistas: as partes de cima dos
biquínis ficam à mostra em cima da banca, enfileirados um embaixo do outro e divididos por
modelos. Em geral, as partes de baixo ficam amontoadas sem separação por cor ou modelo, e
as peças que não estão em cima da banca ficam num saco plástico, junto ao vendedor. Da
mesma forma, observa-se entre os vendedores de telas certas disposições dos produtos muito
semelhantes entre si, os carrinhos de alimentos e bebidas que se assemelham bastante
visualmente (conforme se observa na figura 6), as massagistas que costumam se vestir de
branco, os vendedores de óculos de sol que costumam empilhá-los em caixas ou em murais...

104

Figura 6: A semelhança visual e na organização do trabalho entre os vendedores de crepe.
Há também um toque individual e de “estilização” que cada um dá ao seu trabalho.
Alguns, por exemplo, compram manequins e os vestem com as peças, de maneira semelhante
a que observamos em lojas do comércio formal. Os vendedores que vendem moda praia e
possuem, além dos biquínis, roupas de banho para vender (cangas, saídas de banho, toalhas),
as organizam pendurando em cabides em torno da barraca ou banca, mas também observou-se
formas peculiares de mostrar esses produtos, quando um ou outro veste a própria mercadoria e
coloca nos clientes, ou pendura as roupas na borda da mesa. Outro exemplo são os carrinhos
de vender CDs que seguem a mesma “arquitetura”, mas cada um imprime sua individualidade
no momento de vender o produto – escolhem uma música diferente dependendo dos banhistas
que estão por perto ou dançam ou fantasiam-se para destacarem-se.
Há ainda modos de circular pela praia que se apresentam de forma semelhante entre
vários vendedores. Os ambulantes que não se fixam no calçadão também não ficam fixos na
faixa de areia, sempre andam de uma ponta a outra da praia. Aqueles que tem carrinhos (por
exemplo, os de CDs, espetinhos e bebidas) passam mais tempo parados, escolhem um ponto
para ficar – quase sempre em frente às barracas – e param ali por volta de 20 minutos,
servindo as pessoas que ficam nessas barracas. Os que possuem carrinhos de CDs os colocam
nesse e põem músicas mais populares e CDs de piadas regionais. Até as músicas tocadas são
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previsíveis e chegam a se repetir por diversos carrinhos de som – sejam aquelas “do
momento”, as de piadas, as mais antigas, as de funk, as de forró ou de axé.
É possível encontrar – ainda que seja muito difícil – algum ambulante que fuja à regra
e ponha música diferente desses estilos para tocar. Os vendedores que possuem carrinhos de
bebida e/ou comida costumam fazer o mesmo – escolher um ponto em frente às barracas e ali
permanecerem por um tempo de até 30 minutos, até passar para outro ponto. É um ritual que
se repete a cada carrinho observado, todos os dias. Nos finais de semana chega a ser difícil
identificar de qual carro vem o som, já que muitos vão vender somente aos sábados e
domingos e daí a concorrência se torna ainda maior.
Nas inter-relações entre individual e coletivo, observa-se relações de cooperação e
competição. Se por um lado ajudam-se entre si, indicam colegas para os clientes, trocam o
dinheiro para o outro, os que tem água oferecem ao outro, o barraqueiro fornece o apoio em
água e proteção solar, por outro lado, há também competição: ambulantes que tentam vender
seu produto a todo custo, depreciando o trabalho dos concorrentes e ludibriando clientes do
concorrente a fim de tomá-lo para si.

8.5 Representações dos ambulantes sobre a própria atividade

No que tange às representações dos vendedores ambulantes sobre sua atividade,
encontraram-se pontos de vista tanto positivos quanto negativos. O que pareceu ser uma
percepção compartilhada entre eles foram as queixas acerca da destruição do calçadão, a falta
de infraestrutura em geral, o baixo investimento da prefeitura na praia e no próprio comércio
informal (que costuma aparecer somente para ações de fiscalização do trabalho deles) e o
fraco movimento de turistas na praia, o que compromete suas vendas.
Também foi comum notar que eles se ressentem da invisibilidade que possuem entre
os transeuntes na praia: muitos alegaram serem tratados com descaso e preconceito pelos
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visitantes e gostariam de serem reconhecidos e respeitados. Comum também foi a visão de
que se deve fazer poupança, pois garante o sustento em tempos de baixa estação e em que por
diversos motivos precisam faltar ao trabalho. Quanto à visão de que os vendedores
ambulantes são marginalizados pelos frequentadores da praia, o vendedor V10 relata:
V10: A gente leva muita patada aqui, as pessoas não nos tratam com educação
muitas vezes, pensam que somos analfabetos e ignorantes e tem muito preconceito.

Outro ponto que se apresentou semelhante entre eles foi a condição de “autonomia”
em relação aos processos de trabalho: a maioria referiu que sentia-se mais livre para conduzir
a atividade à sua maneira, sem os mandos de um patrão e escolhendo os dias e horários em
que vai trabalhar. O trabalho formal é visto como desejável, mas somente pela garantia de
direitos trabalhistas, pois no emprego submete-se a regras impostas por outrem e os ganhos
financeiros são até menores que os na informalidade.
Mostraram-se frequentes as histórias de satisfação com a atividade informal: não
foram poucos os ambulantes que agradeciam todos os dias por trabalharem ali, por terem
comprado carros e casas somente com a renda da praia, por estarem trabalhando num lugar
que julgavam “agradável e divertido”, por terem clientes fiéis e forças para vencer as
adversidades do cotidiano de praia. Um deles chegou a dizer que não precisava de folga, pois
“isso aqui já é uma folga”.
Outro, vendedor de óculos solares (V11), comentando sobre sua atividade, relatou:
V11: Eu estou de parabéns, né? Consegui tudo aqui na praia, tenho seis casas para
alugar e agora comecei a estudar, já sei escrever meu nome e foi tudo graças ao
trabalho na praia”.
Um dos maiores motivos para satisfação dos ambulantes foi a situação de autonomia
que podem usufruir com um trabalho por conta própria, além do próprio ambiente de praia,
que está culturalmente associado a imagens de lazer e relaxamento. O vendedor V12, que
trabalha com bebidas, comentou sobre seu trabalho logo após responder o questionário:
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V12: Eu gosto do meu trabalho... vendo na praia, faço meu horário, não tenho
patrão, tenho essa paisagem linda aqui, com essas mulheres passando o dia todo...
[risos] tenho que agradecer a Deus pelo meu trabalho.
Encontra-se também o discurso da autonomia na fala do vendedor de 19 anos, que
vende massinhas de modelar (V13):
V13: Já consegui comprar uma moto com esse trabalho na praia. Por enquanto não
penso em sair daqui, não. Tá dando certo pra mim, sou independente, tenho minha
moto, moro sozinho, faço meu horário...
Esta visão positiva sobre o trabalho informal, entretanto, não é absoluta, e coexiste
com a negativa, com a vontade de arranjar um emprego e largar a informalidade. Alguns
gostariam de ter um emprego fixo, pois lhes garantiria mais segurança para sustentar a
família, proteção de direitos e acesso à esfera do reconhecimento social desejável em relação
ao descaso que vivenciam no cotidiano da informalidade. Foi recorrente no discurso dos mais
velhos (acima de 40 anos) sobre o desejo de mudar de trabalho, mas sem enxergar chances de
emprego devido à idade. Retratam-se aqui comentários de três vendedores acima dos 40 anos
(V14, V15, V16):
V14: Eu já tenho 62 anos, ninguém quer me dar trabalho dessa idade.
V15: Quem vai me querer agora? Sou velho, essas empresas só querem gente nova,
depois dos 40 tudo é mais difícil. Tenho 57 anos, já vou me aposentar, isso aqui cansa
demais.
V16: Vou continuar como ambulante, porque pra mim não dá mais pra trabalhar em
nada... tenho mais de 40 anos, quando passa dos 30 eles [mercado de trabalho formal]
já não querem mais.

108

9. Análise interpretativa da atividade e das competências do vendedor
ambulante
Nesta seção são apresentados os resultados das instruções ao sósia, realizadas com
quatro vendedores ambulantes, juntamente com a discussão pertinente aos dados, estruturados
em torno de quatro dimensões de análise. Tais dimensões serviram de operadores teóricos
analíticos para a análise interpretativa dos discursos dos participantes obtidos nas entrevistas
de instrução ao sósia e guardam relação direta com a perspectiva teórica histórico-cultural
vigotskiana, na medida em que: I. enfatizam o quanto a consideração das competências de
determinado indivíduo necessariamente precisa levar em conta o rol de interlocutores desse
indivíduo (o que pode ter efeitos benéficos ou não, no que diz respeito à competência em
questão), bem como o contexto no qual ele se insere; II. consideram a dinâmica de interação
entre conhecimentos e competências de natureza formal-escolar e informal-pragmática
(Zarifian, 2001; 2003). Tais dimensões de análise estão subdivididas para melhor
compreensão das competências implicadas nesta atividade laboral:
9.1 A rotina, os obstáculos, os elementos formais e os coletivos na atividade do
vendedor ambulante na praia
9.1.1 Os cruzamentos entre regularidade e instabilidade: análise da realidade e
reajuste de estratégias
9.1.2 As relações entre elementos do trabalho informal com os do contexto
formal
9.1.3 As relações do vendedor ambulante com o coletivo e gênero profissional
9.2 As competências e habilidades essenciais à atividade
9.2.1 Competências gerenciais: a administração do negócio
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9.2.2 Planejamento e organização
9.2.3 Estratégia de venda e administração da imagem: habilidades de persuasão e
negociação
9.2.4 As expressões de criatividade e personalização da atividade
9.2.5 As habilidades de comunicação
9.2.6 O relacionamento interpessoal: cooperação e confiança, competição e
concorrência.
9.2.7 Administração de conflitos e resolução de problemas
9.2.8 As atitudes no trabalho: responsabilidade, comprometimento, preocupação
com a qualidade do serviço e comportamento ético
9.3 Os conhecimentos formais e práticos
9.3.1 A interação entre os conhecimentos formais e práticos
9.3.2 As formas de aprendizagem no ofício
9.3.3 Conhecimentos específicos da atividade de vendedor ambulante
9.4 Outras possibilidades e lacunas de competências
9.4.1 Lacunas observadas
9.4.2 Autoavaliação: motivação para investir na atividade, visão de futuro e
necessidade de aprendizado contínuo
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A fim de compreender os trechos dos diálogos transcritos e analisados, são propostos
aqui alguns códigos e siglas organizadores utilizados no decorrer das análises qualitativas,
apresentados na tabela 5.

Tabela 5 - Legenda de códigos organizadores dos discursos transcritos das Instruções ao Sósia
Códigos
P

Significado
Fala da pesquisadora

IaS 1, IaS 2, IaS 3, IaS 4

Entrevista de Instrução ao Sósia enumerada
pelo número de participantes

Yara

Fala da vendedora de moda praia

Luís

Fala do vendedor de telas

Rita

Fala da massagista

Alex e Fred

Fala conjunta dos vendedores de crepe

Alex

Fala do vendedor de crepe dono do carrinho

Fred

Fala do vendedor de crepe subordinado

(...)

Corte de alguma parte anterior ou posterior,
indiferente e que não serve para a análise.

[

]

Comentários descritivos do transcritor

[...]

Incompreensão de palavras ou segmentos

...

Qualquer pausa ou não conclusão da frase

Sublinhado
“Aí eu fui perguntando a um e a outro o que
era “how much” e aí que eu descobri”
Numeração anterior às falas – exemplo: 135

Destaque na fala dos participantes

Indica a numeração que localiza o enunciado
da IaS na íntegra
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Caracterização dos participantes:

IaS 1: Yara17 – moda praia

Yara é uma vendedora de 44 anos, que trabalha há 10 anos na praia, por conta
própria18, comercializando artigos de moda praia em ponto fixo no calçadão, próximo ao
Morro do Careca (condição proporcionada pelas obras em andamento), sem ajuda de
familiares ou colegas no processo de venda. Seu máximo grau de escolaridade é ensino médio
incompleto e sua renda mensal varia entre um e dois salários mínimos. Esta foi a primeira
entrevista de IaS, e a ambulante já havia participado da etapa anterior de aplicação de
questionários.
IaS 2: Rita – massagem

Rita foi a segunda participante da fase de IaS. Trabalha por conta própria como
massagista, tem 60 anos e há 6 anos está trabalhando na praia. Ela também costuma deslocarse a outros locais para atender, dependendo da conveniência do cliente. Cursou o ensino
médio e fez curso técnico de massoterapia. Trabalha no calçadão atualmente, devido às obras
na praia que tomaram o seu espaço na areia. Não participou da primeira etapa (quantitativa)
de aplicação de questionários. Sua inclusão no grupo de participantes se deve mais à natureza
de seu trabalho (predominantemente serviços), representando colegas dessa categoria que
atuam na praia (tatuadores, massagistas, desenhistas, estilistas de cabelo que fazem penteados
inspirados em modelos centro-americanos (notadamente da Jamaica – os rastafári).

17

Este e os demais nomes dos sujeitos são pseudônimos, para garantir o anonimato.
Segundo classificação do IBGE, o trabalhador por “conta própria” trabalha explorando o seu próprio
empreendimento, seja sozinho ou com ajuda de sócio, sem contratação de empregado e contando, ou não, com
ajuda de trabalhador não remunerado (IBGE, 2008).
18
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IaS 3: Luís – artesanato (telas)

Esta IaS foi realizada numa quinta-feira à tarde, no calçadão da praia, mediante hora
marcada com o ambulante, o qual participou da primeira etapa de aplicação dos questionários.
O contato foi feito a partir do telefone dele, que havia sido pego nesta ocasião do
questionário. Luís é vendedor ambulante de telas, tem 42 anos, cursou até a sétima série do
ensino fundamental e trabalha em Ponta Negra há 14 anos. Toda a sua família está envolvida
em artes plásticas e há vários familiares distribuídos por todos os estados do nordeste do país,
formando uma equipe de pintores e vendedores de telas. Ele se define em três funções: é
artesão (fabrica seus próprios quadros), empregador19 (ele montou uma empresa familiar que
o ajuda na produção das telas e, além disso, revende seus quadros para outros doze
ambulantes) e, ainda, vendedor ambulante, pois vai à praia circular entre os banhistas para
vender seu trabalho. Além disso, Luís também foi eleito para cargo de direção em associação
de trabalhadores da praia que é foco da presente pesquisa.

IaS 4: Alex e Fred – alimentação

Esta IaS foi a última realizada e ocorreu no final da tarde, num horário próximo ao
encerramento das atividades e na areia da praia, onde os ambulantes costumam circular. Os
participantes trabalham num carrinho de crepes, que foi comprado por Alex há dois anos.
Alex é o empregador, proprietário do empreendimento, tem 19 anos e cursou até a 8ª série do
ensino fundamental. Fred é seu empregado20 (não formalizado), tem 20 anos e chegou a

19

Conforme classifica o IBGE (2008), o empregador é a pessoa que trabalha explorando o seu próprio negócio,
com o auxílio de pelo menos um empregado e contando, ou não, com ajuda de trabalhador não remunerado de
membro da unidade domiciliar.
20
Ainda para o IBGE, o “empregado” é aquele que trabalha para um empregador (pessoa física ou jurídica),
mediante cumprimento de uma jornada de trabalho e recebendo em contrapartida uma remuneração em dinheiro,
mercadorias, produtos ou benefícios.
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concluir o 1º ano do ensino médio. A participação deles foi articulada previamente por
contato telefônico, e apesar de não terem participado da etapa quanti da pesquisa,
enquadravam-se na maioria dos critérios estabelecidos a partir da análise de cluster desta
etapa. A intenção inicial era fazer a IaS somente com Alex, que é o patrão, entretanto, notouse que Fred, seu companheiro, sentia necessidade de falar e interrompia em alguns momentos.
Por isso, deu-se espaço para que os dois participassem. Assim, Alex é o que participa mais
ativamente, mas Fred acaba complementando alguns trechos.
Segue-se abaixo a análise interpretativa das competências dessa atividade a partir do
material discursivo produzido pelo instrumento de Instrução ao Sósia (IaS), orientando-se
pelas dimensões já referidas.

9.1 A rotina, os obstáculos, os elementos formais e os coletivos na atividade do
vendedor ambulante na praia
9.1.1 Os cruzamentos entre regularidade e instabilidade: análise da realidade e
reajuste de estratégias

As entrevistas de instrução ao sósia, ao solicitarem aos participantes que descrevessem
seu cotidiano laboral como se a pesquisadora fosse substituí-los, possibilitou acessar todo o
percurso de um dia de trabalho típico na praia, com suas rotinas e obstáculos encontrados.
Discute-se nessa dimensão de análise o caráter de regularidade e sistematicidade que os
trabalhadores conseguem imprimir à sua atividade, bem como a inconstância das condições de
trabalho e os respectivos modos de lidar com elas.
Nota-se, portanto, no trabalho do ambulante na praia uma constante instabilidade e,
por outro lado, por rotinas e regularidades, que a todo o momento se entrecruzam e se
contrabalançam. Não há como esperar de sua atividade na praia condições de trabalho
estáveis e fixas para todos os dias, e, por outro lado, constroem-se padrões específicos de
conduta rotineiros para lidar com tais adversidades. Há uma série de situações externas ao
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trabalhador – políticas (descaso da prefeitura quanto à execução de obras na infraestrutura da
praia e a luta pela permanência no espaço), econômicas (como, por exemplo, a menor
frequência de turistas ou menor poder de compra dos visitantes) e ambientais (período de
chuvas, movimento das marés), que independem de sua vontade e obrigam-no a se adaptar
constantemente e efetuar replanejamentos em sua rotina de trabalho todos os dias, acarretando
diversas mudanças em seus objetivos, metas, planos, percursos, pontos de trabalho, horários e
rendimentos diários.
Conforme aludido no início desta subseção, o trabalho do vendedor ambulante é
perpassado por diversas rotinas em sua execução. Os vendedores que circulam pela areia
determinam um itinerário diário para sua atividade: geralmente começam pelo trecho inicial
da Avenida Erivan França – área mais próxima ao Morro do Careca, em que há uma grande
ladeira de onde a maioria deles desce de suas casas situadas na comunidade de Ponta Negra –
e seguem até a área dos hotéis, no final da praia, onde já são escassas as barracas e o comércio
formal. Esse percurso foi mencionado por dois participantes – Luís e Alex e Fred – ambos
vendedores circulantes pela areia.
Como ilustração do binômio rotina–instabilidade, destaca-se um trecho da IaS do
participante Luís, que demonstrou, numa mesma fala, essas duas características:
IaS Luís:
69. P: Como é que eu deveria escolher o lado para começar a trabalhar no dia? Teria
alguma preferência?
70. Luís: Deve começar geralmente do morro do careca... aí de lá do morro eu vou
até o hotel Pirâmide, às vezes. Na via costeira.
(...)
74. Luís: Pois eu geralmente vou até lá, não todos os dias, mas sempre eu tô pendendo
pra lá. (...) Não é toda vida que eu vou pra lá, só quando eu vejo que o movimento tá
grande que eu vou.
A partir da fala do vendedor, percebe-se que, se por um lado há a escolha de uma
rotina diária a ser seguida, por outro lado, deve-se ter flexibilidade ao adotar o percurso e o

115

horário, dependendo das circunstâncias da praia. A flexibilidade na escolha de horários e
roteiros de percurso pela praia se apresenta semelhante a todos os ambulantes entrevistados,
que demonstraram considerar a frequência dos turistas e frequentadores em suas rotinas de
chegar para trabalhar e ir embora.
Percebe-se que essa flexibilidade demandada cotidianamente concorda com a
definição de Zarifian (2001), usualmente aplicada a contextos formais de trabalho em
organizações, acerca da ruptura com a visão taylorista e a nova configuração do trabalho dos
dias atuais, segundo a qual o trabalho perde sua textura linear e homogênea e passa a ter
diversos momentos que desconstroem a representação de um tempo único de trabalho. O
trabalhador não precisa mais ficar o dia inteiro preso a um fluxo, visto que a variedade dos
eventos lhe exige construir múltiplas alternativas de gestão do tempo. Dessa forma, emerge
um novo padrão em detrimento das formas de controle presentes na esfera fordista de
produção: “a disponibilidade diante de possíveis demandas de clientes-usuários” (Zarifian,
2001, p.57).
Está também implicada nos discursos dos vendedores uma rotina de preparação para ir
à praia: o trabalho do ambulante não se resume a somente ir ao local onde vende suas
mercadorias, ele toma do trabalhador um tempo além do dedicado exclusivamente às vendas,
que são somente a parte mais visível da atividade. Pelas entrevistas foi possível investigar
além do que era meramente percebido em observações de campo: os horários vagos (quando
não estão vendendo) são dedicados a pesquisar materiais, cotar preços e comprar matérias
primas (inclusive realizar viagens a outros estados para efetuar a compra), produzir as peças,
investir em aprendizado sobre técnicas específicas, línguas estrangeiras ou em novos e
diferentes modelos e maneiras de fabricar o produto, resolver problemas ligados à fiscalização
da prefeitura ou ao pagamento de contas, organizar o estoque e planejar a atividade em geral.
A partir desses exemplos, afirma-se que o trabalho do vendedor ambulante não se restringe ao
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somente “aqui e agora”, nem se encerra ao sair do ambiente da praia, mas sim ocupa a maior
parte de seu dia.
Quanto ao quesito “prontidão para a venda”, notou-se diferença entre aqueles que
trabalham circulando pela areia e os que ficam fixos: os vendedores da areia já chegam ao
local geralmente prontos para circular e vender, sem necessidade de procurar os materiais. No
caso de Luís as telas vão à praia no seu estado final para venda; já nos vendedores de crepe,
ocorre uma combinação dos dois processos: uma prévia mistura dos ingredientes da massa em
casa e a fabricação final na chapa do carrinho, no momento em que se recebe o pedido.
Aqueles que se fixam no calçadão (Yara e Rita) quando chegam à praia precisam procurar os
colegas (donos de pontos formais na orla) para terem acesso aos materiais de trabalho, dando
sequência à montagem do espaço e início das atividades de venda. De todo modo, em todos os
casos ocorre a preparação pré-vendas – os trabalhadores montam ou fabricam seus produtos
na noite anterior ou na mesma manhã antes de chegar à praia.
No que tange às instabilidades, pode-se mencionar como exemplo a irregularidade na
frequência dos banhistas, numa dinâmica que geralmente consiste num volume maior de
pessoas no final de semana e menor nos dias úteis, aumentando o nível de compras em função
da primeira situação, e diminuindo na segunda. Entretanto, da mesma maneira, esse
movimento pode ser imprevisível e nem sempre seguir essa regra, como relatado na fala da
vendedora Yara:
60. Yara: Tem dias que na segunda feira eu vendo melhor, com pouquíssima gente
mesmo, do que um fim de semana lotado.

Diante dessa situação, os ambulantes desenvolvem a capacidade de rapidamente
adaptarem-se às condições encontradas. No exemplo supracitado – fraco comércio – eles
procuram trabalhar mais nos dias em que efetivamente há um número maior de consumidores,
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para juntar mais dinheiro e guardar para os dias em que não há tanto movimento. Essa
poupança forçada se faz presente no discurso de Rita:
208. P: Pode ser que um dia não tenha muitos banhistas... como lidar com isso?
209. Rita: Não, isso é muito relativo também... É muito relativo. Então, o que é que eu
faço: na alta estação, que tem bastante movimento, eu trabalho, trabalho, trabalho de
formiguinha. Trabalho, trabalho, trabalho e guardo pra época que não tem.
Visto que a quantidade de consumidores é instável, somente o tempo de experiência na
praia ajuda a identificar quais os dias em que geralmente se vende menos e, assim, é possível
montar uma rotina de não ir à praia ou sair mais cedo nesses dias, como exemplificado na fala
de Yara:
50. Yara: (...) Quando o movimento tá bom eu fico até 16h, quando não tá bom eu fico
até 14h... (...) e também às vezes quando eu vou comprar os materiais saio mais cedo,
14h, né? Mesmo tendo movimento, mas eu preciso repor, né?
Está implicada nesses discursos uma competência de julgar, avaliar criticamente uma
situação. A partir de suas experiências, os vendedores elaboram um “diagnóstico situacional”,
identificando e analisando os períodos em que se vende mais ou menos para poderem superar
os momentos de baixas vendas. Assim, o perfil e o poder de compra das pessoas (e,
consequentemente, o panorama financeiro em geral) são determinantes para a organização de
seu trabalho. Aqui se envolvem competências relacionadas à flexibilidade (para sair mais cedo
ou mais tarde do trabalho) e estruturação de prioridades (dando preferência à compra de
materiais sobre a venda na praia). A análise do perfil do consumidor é um comportamento
recorrente tanto nos discursos produzidos nas IaS, como nas conversas durante as
observações. Essa avaliação orienta os ambulantes a se deslocarem por certos percursos e
escolherem determinados produtos para venda. Assim como conclui Costa (1989), em estudo
pioneiro sobre o comércio informal, os vendedores ambulantes permanecem com o mesmo
“espírito farejador” dos mercadores medievais, procurando se estabelecer em áreas urbanas de
maior afluência, como ela própria constatou em pesquisa com os ambulantes no entorno de
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estádio, onde a escolha e venda dos produtos eram realizadas conforme o poder aquisitivo do
público.
Portanto, a opção dos ambulantes pela praia (e pelos dias mais frequentados) reforça a
característica de a informalidade ser bastante adaptável às oportunidades de mercado, fazendo
os trabalhadores procurarem locais de intensa movimentação de pessoas, como a praia
(SEBRAE, 2008), eventos de lazer (Savalli, 2008), passarelas (Oliveira, 2009), praças
públicas, estádios, ruas mais movimentadas, enfim, em qualquer local de grande reunião de
potenciais consumidores (Tavares, 2004), ajustando as suas práticas e a variedade dos
serviços e produtos às demandas e necessidades de sua clientela, por serem variáveis
fundamentais à continuidade da atividade (Cacciamali & Silva, 2003).
Ainda no que se refere às mudanças na rotina devido à frequência de compradores, os
entrevistados, de maneira geral, referiram-se à situação da crise econômica internacional
como motivo para baixa no movimento de turistas, e explicaram como isso afeta seu trabalho
e o modo como lidam com esse obstáculo. Na entrevista da vendedora Yara, por exemplo,
ficou clara a necessidade de reajuste de planos na execução das atividades, em decorrência de
transformações em seu contexto laboral e de disposições pessoais. Aqui há dois pontos a
serem mencionados: o primeiro se refere à mudança no ponto de trabalho, precisando sair das
vendas na areia por conta das obras de reestruturação da praia, partindo-se então para o
calçadão. Outro aspecto que ensejou um encadeamento de mudanças em sua rotina foi a
transferência do local de compras de seus materiais, que eram antes realizadas em outro
estado, quando o turismo internacional estava fortalecido.
Nesse sentido, a vendedora analisou a realidade da baixa no movimento de turistas,
atribuiu-a à crise europeia, tomou a decisão de não mais procurar suas mercadorias em outra
cidade, pois já não compensava mais, e precisou aprender a fabricar suas próprias peças.
Além disso, o movimento atual de compradores também determina os produtos a serem
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comercializados, resultado também encontrado nas conversas com ambulantes durante a fase
de observações de campo. Ilustra-se em extrato abaixo destacado todo esse processo:
175. P: E se o movimento de turistas baixasse o que é que eu faria?
176. Yara: Ah, minha filha, já baixou... Quando eu comecei a trabalhar aqui na praia,
eu vendia bem.
177. P: Era melhor que hoje?
178. Yara: Ave Maria, eu vendia bem demais! Muito. Caiu 90% o movimento de antes.
(...) Isso faz... há uns cinco anos atrás. Era muito melhor... não, cinco anos não, uns
quatro anos. É a crise na Europa que tá fazendo isso.
(...)
257. Yara: Eu tive que mudar tudo... eu mudei porque a crise na Itália ficou muito
pesada, aí não tinha como eu ir pra Fortaleza sempre e o pouco que tem aqui daria
pra “mim” fazer, aí eu pensei “vou aprender porque sai mais em conta”. Pronto,
agora eu que faço.
(...)
333. Yara: Bolsa até que eu vendo, mas aqui no momento pra “mim” vender, não dá,
por causa do [baixo] movimento. Mas eu tenho bolsa, tenho chapéu em casa... eu
tenho tudo isso.

A partir do trecho, percebe-se que a ambulante muda seu plano quando avalia a
situação financeira de outros países, que impacta no movimento de turistas e que, por
consequência, afeta diretamente sua rotina de compra e produção de mercadorias e os
rendimentos auferidos. Mais adiante no discurso de Yara é possível notar outra implicação
decorrente dessa queda de turistas, traduzida em forma de um impedimento a sua vontade de
produzir peças diferentes. O fato é que com a baixa do comércio a vendedora precisa comprar
matérias primas em Natal, e não mais em Fortaleza, onde a variedade é maior e são praticados
preços mais baixos. Toda essa sequência de eventos provoca nela a frustração de não mais
conseguir produzir um biquíni de modelo diferente, o que ela gostaria de fazer, mas não faz:
326. P: Quanto às peças, já tentou fazer alguma coisa diferente, nova?
327. Yara: Às vezes eu faço. Às vezes eu faço e cola, sabe? Mas... é... você não tá
vendo diferente porque aqui é muito difícil a gente comprar as coisa. Aí eu to
deixando pra ir viajar pra Fortaleza, nem sei quando, aí lá você encontra tudo que
você gosta, lá você encontra.
328. P: Então aqui em Natal é difícil?
329. Yara: É! E quando vem já é de lá. Aí é um absurdo, né? É um absurdo de preço.
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Semelhantemente, o vendedor Luís relata um conhecimento acerca de como essa
situação econômica acarretou a mudança de público na compra de suas telas (falas 59 a 66):
59. P: Tem algum dia na semana que é melhor [para trabalhar]?
60. Luís: Tem. Domingo o povão é melhor que os estrangeiros, pra comprar.
(...)
64. Luís: É porque eu me baseio e... e... culpo a situação financeira da Europa. A
crise agora na Europa, financeiro, o balanço financeiro lá tá ruim, tá sendo divulgado
agora através da mídia, eu acho que isso afetou a economia em geral. E quando eles
vem pro país geralmente, eles vem em pacote... então não gasta muito.
65. P: Aí então você vende mais pro pessoal daqui?
66. Luís: Vendo mais pro pessoal daqui. Nosso povo tá valorizando mais nossa
cultura, nosso talento. E tá girando melhor a área financeira, pro povo brasileiro tá
melhor.
Desse modo, para que o vendedor ambulante tome decisões sobre mudanças em sua
rotina laboral ele leva em consideração e aplica o conhecimento que possui acerca da situação
econômica nacional e internacional. Ainda que a maioria deles não possua curso superior em
área específica, eles possuem conhecimento de mundo acerca da conjuntura econômica que os
afeta direta e indiretamente. Esta postura, segundo Zarifian (2001), reflete a mobilização de
uma competência à medida que a compreensão prática da situação e o entendimento das
razões do outro (no caso, a compreensão das tendências de compra dos turistas) permite
compreender seu próprio comportamento, possibilitando uma resposta adequada (na situação
de Yara, fabricar suas peças, optar por não vender bolsas).
Outra instabilidade a ser contornada no exercício do comércio informal de praia
refere-se às condições ambientais-meteorológicas (movimento das marés e ocorrência de
chuvas). Os vendedores da areia, ao contrário daqueles situados no calçadão, sofrem
diretamente os impactos da alta da maré em sua rotina, que os obriga a redefinir horários e
percursos, como se nota nas falas de Alex e Fred (29 a 33) e na de Luís (248 a 250):

29. P: E geralmente vocês descem essa hora todos os dias?
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30. Alex: É, isso depende da maré, né? Na hora que a maré tiver cheia, aí não pode
descer.(...)
33. Fred: Amanhã a gente deve vir mais cedo, porque quando a maré tá cheia, enche
muito rápido, a gente desce mais cedo pra pegar mais venda.
Fala de Luís:
248. Luís: Quando a maré sobe atrapalha um pouquinho. Porque às vezes sem
querer pega nos quadro, a gente molha, mas geralmente sempre a gente vende.
249. P: E se a maré sobe também é pra subir pra calçada?
250. Luís: Isso, aí a gente já vem pra cima da calçada.
Quanto ao imprevisto da chuva, as respostas da maioria dos convergiram ao apontar
que dependendo de sua intensidade ficariam ou não na praia: se a chuva for intensa, melhor
ficar em casa (Luís, por exemplo, mencionou usar esse tempo para produzir mercadorias), se
mais fraca, vale a pena arriscar a trabalhar, servindo-se de um artefato improvisado para
proteger seus produtos, segundo afirmaram os vendedores Alex e Fred e Yara (extrato
destacado abaixo):
135. P: Se no dia que eu viesse pra cá trabalhar tivesse chovendo?
136. Yara: A lona.
137. P: Faz o que?
138. Yara: Eu tenho duas lonas: tenho uma transparente que eu boto por cima do
biquíni, aí eu boto a outra grande por cima. Porque às vezes essas outras de tanto a
gente dobrar aí fica aqueles furinhos, né?

Percebe-se nas falas dos vendedores a estruturação de um planejamento anterior
acerca da possível ocorrência de chuva, de modo a se precaverem diante dessa situação. Dessa
forma, carregam sempre um material de plástico ou lona para utilizar em casos de
emergência. De alguma maneira demonstram que há saída para enfrentar o obstáculo. Vale
ressaltar, no extrato acima destacado, a presença de um conhecimento prático da vendedora
quando explica sobre os furos formados na lona devido ao tempo de uso, sendo tal saber
utilizado para planejar-se e facilitar seu enfrentamento do evento (já que fura, deverá levar
dois equipamentos de proteção).
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Já no caso específico da massagista, por ser trabalhadora no ramo dos serviços e
trabalhar com horários marcados, ir à praia em dias de chuva está condicionado à presença ou
não de clientes. E para conseguir atender mesmo nessas condições ela acertou um local
fechado para atendimentos:
136. P: E se cair uma chuva daquelas, o que acontece, faço o que?
137. Rita: Não, se já tá com o cliente tem que ficar. Então, a gente coloca um guarda
sol desses deitado aqui, normalmente a chuva vem desse lado [aponta para o lado
direito]. E então coloca o guarda sol aqui, ampara a chuva... E às vezes eu trabalho
aqui aonde eu guardo o meu material. Se for aquela chuva assim, que fica o dia
todo, né... (...) Aí eu levo, tenho uma salinha aqui, que a moça de lá, dona Maria, me
ofereceu quando eu quiser trabalhar lá eu posso trabalhar também.
Assim, nota-se na fala de Rita uma abertura à mudança de planos e tomada de decisão
quando se depara com a dificuldade da chuva. A trabalhadora possui um plano alternativo
para não ficar sem trabalhar, demonstrando proatividade em seu comportamento. Todos estes
exemplos de obstáculos enfrentados no cotidiano laboral puderam evidenciar o que propõe
Zarifian (2001) ao enfatizar a noção de incidente (ou evento). Este fator de evento se dá de
maneira imprevista, não programada, dificultando o desenvolvimento habitual da atividade e
exigindo do trabalhador uma constante mobilização de recursos para resolver novas e
inesperadas situações de trabalho.
Notou-se pelos discursos, uma intensa reorganização destes aspectos, o que permite
inferir que tais trabalhadores necessitam estar constantemente atentos às mudanças em seu
contexto de trabalho, avaliando os possíveis impactos (positivos ou negativos) que estas terão
sobre sua atividade, e, assim, serem flexíveis e abertos à mudança. Assim, concorda-se que a
competência é mobilizada com base no entendimento prático das situações, que se
fundamenta em saberes adquiridos (por exemplo, saberes acerca do perfil do consumidor) e os
transforma em função da diversidade das situações (Zarifian, 2001). Dessa maneira, ganha
importância a dimensão compreensiva, ou seja, a avaliar a situação prestando atenção aos
elementos que a compõem para poder orientar a ação. Esse pensamento é comum tanto a
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Zarifian como a Le Boterf (2003), à medida que preconizam uma noção de competência
baseada na inteligência prática das situações.
Outro evento peculiar ao trabalho informal na praia, que demanda uma competência
de julgamento da situação para se efetuar mudanças na rotina, se refere à dificuldade
enfrentada quanto à precária infraestrutura da orla. A praia de Ponta Negra sofre de uma
degradação na estrutura de sua orla, com o comprometimento do calçadão devido à ação do
tempo, das marés e da falta de investimento e manutenção da prefeitura. Some-se a isso a
ausência de banheiros públicos e duchas, de ordenamento do espaço de trabalho dos
trabalhadores informais, de estacionamentos e de acessibilidade. O panorama à época da
pesquisa era de obras de reestruturação da orla inacabadas, com diversos trechos ocupados
por máquinas pesadas e outros ainda comprometidos pela erosão.
As dificuldades decorrentes das obras se fizeram presentes nos discursos de todos os
participantes, dos trabalhadores do crepe – cujos obstáculos gerados pelas obras
desencadearam sua escolha por outro percurso para contornar as máquinas e materiais de
construção na areia – às trabalhadoras do calçadão (Rita e Yara). As referidas obras
influenciaram diretamente a escolha por um novo espaço para se instalarem, fazendo-as se
deslocarem de seu ponto original (areia da praia) para o calçadão21, como já fora relatado na
etapa das observações de campo. No caso de Rita, lidou-se com a mudança de local de
trabalho de forma estratégica: ao sair da areia, além de não mais precisar enfrentar o sobe e
desce das marés e os inconvenientes das obras, a massagista também promoveu maior
visualização de seu trabalho. Segue abaixo extrato de sua fala explicando a mudança:
113. Rita: Eu vim pra cá porque tava dificultando o negócio de descer com a maca.
Em função dessa obra que eles estão fazendo. E também porque a maré tá subindo
constantemente cedo. Então sobe, desce com a maca, então eu tava começando a
21

As obras de enrocamento da areia e reforma do calçadão da praia de Ponta Negra compreendem 2 km de
extensão e iniciaram em abril de 2013, primeira pelo enrocamento. À época das entrevistas, as obras estavam
ainda nessa fase, compreendendo o trecho da areia da praia, o que deslocou as participantes para o calçadão.
Poucos meses depois das entrevistas, quando se retornou à praia para efetuar entrevistas de confrontação do
material, foi a vez deste trecho receber as obras, o que novamente dificultou o trabalho dos comerciantes.
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ficar assim um pouco estressada, de descer com a maca e daqui a pouco subir. (...).
Foi aí que decidi ficar em definitivo por aqui, né? E aqui fica até mais visualizado, o
meu trabalho. Porque lá, tinha as pessoas que sentavam na minha frente, quem
passava não me via. E aqui não tem como, quem passa embaixo me vê aqui, quem
passa aqui em cima me vê aqui. Então ficou mais divulgado.
Outra dificuldade encontrada refere-se à indefinição sobre a permanência deles na
praia, o que exige capacidade de negociação junto ao órgão municipal de ordenamento e
fiscalização do trabalho informal em vias públicas (SEMSUR). Abaixo, segue trecho
transcrito em que Rita apresenta sua estratégia de replanejamento diante de uma possível
intervenção da prefeitura em seu ponto:
226. P: E se chega a prefeitura e diz que você não tem mais esse ponto?
227. Rita: Eu vou ter que me virar, vou ter que voltar pra areia. Com dificuldade ou
não, vou ter que voltar. (...) Mas agora... eu tô preferindo aqui, se for o caso a
prefeitura... se eu tiver que pagar alguma coisa, a gente acerta pra pagar alguma
coisa, né? Eu acho que não, porque normalmente isso aqui é público.

A fala da trabalhadora reflete uma característica de enfrentar os obstáculos e pensar
em mudar sua rotina ou ponto de trabalho, porém, sem se desfazer dele. Ela consegue pensar
numa saída plausível para o problema colocado, ainda que tenha que abdicar de seu espaço e
pagar taxas, fundamentando-se em seu conhecimento sobre o que deve ser o espaço público
(supostamente um local onde não se pagam taxas para usar o ponto de trabalho, embora esta
regra já seja aplicada a quiosqueiros e barraqueiros da praia).
A relação com a prefeitura surgiu também no discurso do vendedor Luís, o qual
relatou a experiência passada diante da intervenção dos órgãos de controle ambiental, e sua
maneira de resolver o conflito:
232. Luís: Sobre a prefeitura, teve uma época aí que... em 2006 ou 2008... teve uma
“perseguição” assinada pela promotora, dando a ordem de apreensão de todos os
ambulantes aqui que trabalhava informal e aí apreenderam muito trabalho meu...
233. P: E como você agiu?
234. Luís: Eu deixei pra lá. Porque não tinha como buscar naquela época porque eu
fui num depósito da prefeitura, eles não quiseram soltar o trabalho...(...) Então isso
me causou uma revolta. E eu comecei a fazer protestos contra a atitude da promotoria
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e contra a atitude da prefeitura de ter usado de violência dos fiscal. E até meu hoje da
associação, ele foi agredido, pelos fiscal. Então aquilo ali me revoltou mais ainda,
comecei a lutar em defesa dos ambulantes e ele também, formamos a associação, que
defende os trabalhadores informais de Ponta Negra. Ele na área da justiça, porque
ele é formado em Direito. E eu na área política, porque eu fiz 2 anos de política,
porque eu já fui candidato também a vereador pela cidade de Olinda. Então como eu
tenho um pouco conhecimento na área política, conheço algumas repartição,
secretaria, eu me uni junto com ele pra defender a mesma causa.
235. P: Sim.
236. Luís: E graças a deus a prefeitura aquietou um pouco, a promotoria também nos
deu a liberdade de trabalho, a gente se acertou... e conseguimos também a promessa
de um terreno aqui, que talvez seria a futura feirinha de artesanato, que o ministério
público ganhou de primeira questão pra gente, pela União. Mas até hoje a gente
espera essa feirinha. Essa feirinha não saiu nem da promessa e nem do papel.
Na fala do vendedor percebem-se três aspectos: a reflexão crítica sobre luta por
direitos, a formação de uma consciência de classe (por mais que ainda seja desorganizada e
pouco atuante) e o julgamento de que certo conhecimento e experiência na área são
importantes e determinantes na ocupação de cargos representativos de uma categoria. A perda
de espaço na praia ocorreu anos atrás e o vendedor utilizou-se de sua vocação política e
motivação pessoal por mudanças coletivas para gerenciar a situação junto à prefeitura.
Entretanto, a partir dos resultados das IaS e discursos dos vendedores nas observações
em campo percebeu-se que certo individualismo predomina quanto à questão da mobilização
do grupo na luta por melhores condições de trabalho, o que contribui para enfraquecer a
potência do coletivo de vendedores. Este fenômeno vem se dando de maneira mais acentuada
neste ano de 2014, quando a associação dos trabalhadores (ATPON) mostrou-se pouco
articulada na defesa do espaço do ambulante na praia diante da política de ordenação da praia
e consequente diminuição do espaço dos trabalhadores que montavam barracas na areia e
expulsão dos que trabalhavam no calçadão.
As relações da informalidade com os órgãos de controle e fiscalização municipais são
relatadas como conflituosas desde pesquisas datadas da década de 1980, como no estudo de
Elizabeth Costa (1989). A autora comenta que certos aspectos do trabalho informal de rua –
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como a obstrução da passagem de pedestres e venda de produtos não submetidos a controle de
higiene – podem ser consertados com medidas de controle apropriadas. Porém, mais
perturbador para o sistema do que a falta de higiene e invasões de espaços públicos é levar
para as ruas as relações de improviso e trabalhos sem pré-requisitos e as necessidades e
desejos das classes pobres, que geralmente são escamoteadas.
As dificuldades descritas nos casos acima correspondem a um evento imprevisto que
parte de novos problemas colocados pelo ambiente, e não de problemas inerentes ao processo
produtivo (como, por exemplo, a falta de estrutura para vender mais crepes em dias de mais
vendas). Segundo propõe Zarifian (2001), para o enfrentamento deste evento – novos padrões
de compra – o trabalhador deve permanecer atento às transformações potenciais de seu
ambiente de trabalho, organizar suas ações de modo a criar uma resposta adequada ao evento
e conduzir seu comportamento com base na análise de variadas alternativas, de forma não
rígida ou engessada em respostas padronizadas. Dessa forma ocorre com o vendedor
ambulante, que em sua prática sabe inventar as respostas a um ambiente social complexo e
instável.
Tais competências são mobilizadas de acordo com o meio em que atuam – a praia é
um ambiente altamente instável. A situação do clima, do mar, da infraestrutura da orla, do
movimento de banhistas moldam as maneiras de se trabalhar. Para completar, a atividade
informal também tem seu componente de instabilidade, uma vez que não se assenta sobre os
princípios do emprego assegurado por vínculos trabalhistas e garantia de direitos, estando
sujeito a determinações da prefeitura que podem a qualquer momento dificultar ou mesmo
interromper essas atividade. Dessa maneira, tal instabilidade – tanto da praia como da própria
informalidade – exige uma maneira de agir mais flexível, permitindo aos trabalhadores
fazerem seus horários e suas rotinas à sua maneira, mas sempre “ameaçados” pelas
contingências externas à sua atividade, equilibrando-se numa corda bamba entre ter a
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liberdade e autonomia para determinarem seu modo de trabalhar e ao mesmo tempo estarem
assujeitados a fatores externos, que agem independente de sua vontade.
Ainda no que tange à reformulação de planos, desta vez motivada por aspectos
internos à rotina da atividade (e não a obstáculos extrínsecos decorrentes das condições de
trabalho, como vinha sendo discutido) encontrou-se na fala de Luís uma mudança de
planejamento baseada em experiências que não estavam sendo bem sucedidas. Sua rotina
anterior consistia em distribuir seus quadros para outros trabalhadores venderem em seu
nome, como se fossem seus funcionários, enquanto ele ficava em um ponto fixo no calçadão.
Abaixo, segue fragmento onde Luís explica sua mudança de estratégia:
102. Luís: (...) Eu cheguei na época a formar uma equipe de 22 vendedor. Depois eu
vi que alguns era honesto e outros também não era tão honesto... (...) aí quando eu
comecei ver fui separando. Fui separando o trigo do joio.
(...)
106. Luís: (...) Antes eu também botava pontos. Eu tinha um ponto de frente pro
Caranguejo, eu tinha um ponto lá de frente ao restaurante Rio, tinha outro aqui perto.
Aí eu fui deixando os pontos de lado.
107. P: Preferiu ficar na areia mesmo?
108. Luís: É, preferi ficar na areia, vender do meu jeito e comecei a convencer os
vendedor a virar patrão. Eu comecei a... dar mais liberdade, comprar, eu dei a eles
chance de me comprarem, abaixei o preço, vendi a eles a mercadoria, barato, pra
poder eles fazem dinheiro e ficar me comprando. Aí deu certo novamente. Aí eles
começaram a vender, ganhar dinheiro e me comprar. Aí hoje eu já não entrego mais
consignado. Hoje os meus vendedor me compra.
Assim como o colega referiu em trecho acima destacado, a fala da massagista Rita deixa
transparecer também uma capacidade de autoavaliar as circunstâncias que atravessam sua
atividade que impulsiona a mudança de planos. Há uma série de situações mencionadas que
ilustram essa habilidade, dentre elas o fato de ter mudado o método de compra de seus
produtos (antes comprava com um representante comercial, cuja demora nas vendas incitou-a
a comprar pela internet) e a análise interna de que não tinha uma boa estratégia de divulgação
de sua atividade para os banhistas e a partir deste julgamento preferiu largá-la:
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73. Rita: Eu sou minha própria abordagem. Não fico chamando as pessoas, entende?
Teve uma época aí que já fiz até uns panfletos e tal... já fiz uma vez, mas isso aí às
vezes a pessoa pega o panfleto e joga ali, bota fora... então eu já não faço mais.
A questão do julgamento das situações é explicada por Zarifian (2003) como
componente da mobilização de competências. Um trabalhador competente não toma uma
iniciativa de forma aleatória, ele adota a que julga ser a melhor e mais apropriada para
resolver uma situação. Segundo o autor, a iniciativa para agir parte de um julgamento sobre o
que é bom fazer. Esta avaliação, por sua vez, mobiliza elementos da experiência (considerada
não só a prática, mas também fontes de conhecimentos e raciocínios intelectuais complexos) e
tem relação direta com a contingência do dado, especificidades do contexto de ação e com a
apreciação que os outros irão fazer dela.
Esse processo aplica-se perfeitamente à ação do vendedor que julga o evento com que
se depara, recorrendo a memórias de ações anteriores e conhecimentos, produzindo uma
iniciativa que irá impactar na vida de outras pessoas (clientes, colegas, superiores). Também
torna-se pertinente aqui a concepção de comportamento vencedor proposta por Vygotski
(1995), segundo a qual a ação tomada (a que de fato foi escolhida para a realização da tarefa)
decorre de vários conflitos internos (nem sempre conscientes) em meio à inúmeras
possibilidades de escolha que também poderiam ter sido eleitas para executar a ação através
de outros caminhos.

9.1.2 As relações entre elementos do trabalho informal com os do contexto formal

Tornou-se evidente, ao analisar as práticas laborais dos vendedores, diversos a
intercruzamentos entre aspectos constitutivos de contextos formais de trabalho com as
práticas típicas da informalidade. As formalidades no bojo da informalidade estão traduzidas
nas diversas rotinas e hábitos criados, semelhantemente ao que se observa no contexto do
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trabalho formal. Cabe ainda mencionar as regras construídas coletivamente (ainda que sejam
elas implícitas ou não formalizadas), os modos de divisão do trabalho, os aspectos de
liderança e o uso de habilidades e técnicas de gestão de negócios, que também servem de
pontos de conexão com o trabalho formal.
Dessa maneira, observou-se que nesse contexto aspectos assimiláveis ao mundo do
trabalho formal e outros do ambiente informal se cruzam a todo o momento, em vários
aspectos, conferindo uma ambivalência dentro de um mesmo fenômeno. Pode-se citar como
mais um exemplo de fatores formais no ambiente informal a relação que os vendedores Luís e
Alex possuem com seus encarregados de vendas, que imitam relações de patrão e empregado,
mas não no sentido estrito do termo. Por outro lado, no sentido contrário, verificam-se
evidências claras de informalidade nessa relação de patrão-empregados. No caso de Luís, os
vendedores que a ele compram telas para revenda na praia não submetem tais transações a
nenhum tipo de regulação (como recibos e notas de compra), imperando nesse contexto, como
é típico, as relações de confiança mútua. Além disso, como outra ilustração para a
informalidade de sua atividade, Luís, que é MEI formalizado, por vezes compra seus insumos
sem geração de notas fiscais22, para diminuir a carga de impostos. Ou seja, é formalizado, mas
cria brechas no sistema para ampliar a margem de lucro, como, aliás, é usual no mundo do
trabalho formal brasileiro.
No caso de Alex, a dualidade formal-informal se manifesta no momento em que ele
paga pelo registro formal (CNPJ23) da empresa de sua propriedade, que, desse modo, existe
juridicamente e deve prestar contas ao governo, porém, seus clientes quando compram não
recebem cupom fiscal e seu empregado não está formalizado. Essa atitude de “empregar”
outros vendedores para comercializar seus produtos foi semelhantemente encontrada em
22

Como ele é MEI, pela lei ele precisa auferir renda máxima de R$5.000,00 por mês. Se ele ultrapassa este
valor, acaba pagando imposto mais alto.
23
O CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) compreende as informações cadastrais das entidades de
interesse das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (fonte:
www.receita.fazenda.gov.br)

130

estudos de Santos, Maciel, Ramos e Rocha (2013). Conforme apontam os pesquisadores, tais
microempreendedores informais se situam numa área cinzenta entre formalidade e
informalidade, contratando “funcionários” sob condições precárias de trabalho e sem
obedecer à legislação trabalhista, enquanto praticam as estratégias dos capitalistas para obter
lucro. Os microempresários patrões, por serem ainda informais, sonegam impostos e obtêm
maiores lucros de exploração de trabalho, ao mesmo tempo em que os vendedores contratados
se sentem mais seguros por contarem com uma remuneração fixa e comissões, processo
definido pelos autores como “formalização disfarçada e precária” (p.96).
9.1.3 As relações do vendedor ambulante com o coletivo e gênero profissional

Conforme fora apresentado no capítulo referente às observações de campo, em vários
aspectos da atividade de vendedor ambulante é possível notar um fazer individual atravessado
por modos de fazer coletivos e em referência a um gênero profissional. Percebeu-se que
elementos de um gênero profissional se mostram melhor articulados entre vendedores da
mesma categoria de produtos. Assim, várias práticas e normas se aplicam exclusivamente a
grupos de vendedores na mesma categoria de produtos, constatado pelo fato de que os
ambulantes se referiam mais aos modos de organização com os colegas do mesmo ramo do
comércio (assim, há o grupo dos vendedores de telas, os que vendem crepes, aqueles das
bijuterias, os que vendem bebidas, a turma que vende CDs pirateados). Esses subgrupos
costumam criar normas próprias de interação, que regulam o trabalho desses vendedores
dentro de certos padrões.
No âmbito individual, confirmando a ocorrência desse gênero que já havia sido
constatado previamente nas observações, percebeu-se a menção ao gênero profissional da
categoria de massagista (e da área mais geral dos profissionais de saúde) nos modos de se
vestir, como na fala de Rita:
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19. Rita: Então, Débora, pela manhã, 8 horas, acorda, faz a sua higiene, toma seu
café da manhã, se veste, se veste de roupa branca, é um símbolo...
20. P: Tem que ser roupa branca?
21. Rita: Não obrigatoriamente, mas é um símbolo da saúde, da higiene, é o branco.
Subjaz à fala da participante a referência a uma norma comum a uma categoria de
trabalhadores do ramo da massagem: o uso da roupa branca. Esta norma de grupo não
necessariamente se formou dentro da categoria de informais, supõe-se que seja oriunda de
tradições culturais maiores pertencentes ao grupo geral de trabalhadores da área da saúde,
construída pela interação entre eles em suas práticas laborais e repassadas de geração em
geração. Assim, a massagista não conta com uma prescrição de que roupa deverá usar para
trabalhar, mas os acordos grupais e representações sociais de higiene e saúde orientam-na
nessa escolha. O gênero profissional, portanto, contribui diretamente para o comportamento
da trabalhadora e revela-se um instrumento coletivo da atividade individual (Clot, 2007).
Da mesma forma, observa-se entre os vendedores de telas certa disposição dos
produtos bastante semelhante: os que se fixam no calçadão empilham e expõem em paredes
ou muretas de proteção amarradas por cordas aquelas telas que tem molduras de madeira; as
que não tem as molduras, ficam presas por um cabo de madeira no alto, que permite passar
tela por tela como páginas de um livro (figura 7). Aqueles que circulam pela areia também
montam esse mesmo aparato específico para carregas as telas sobre os ombros. Na elaboração
desse aparato, percebe-se um saber prático comum a eles, que utilizam tampinhas de garrafas
pet como “rosca” para grudar as telas (figura 8). Tal invenção foi explicada pelo vendedor de
telas Luís em sua entrevista de IaS:
239. P: Eu tava observando que vocês colocam umas tampinhas pra segurar as telas...
como é que foi esse improviso, é a melhor maneira? Eu vejo que todos usam isso.
240. Luís: é porque geralmente a gente botava aquelas rosquinhas, “roelazinhas”...
com o tempo por causa da maresia enferrujava, era difícil tirar, e com a tampa a
gente tira e tira os quadro mais fácil.
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Figura 7 - Mecanismo montado para expor telas como
páginas de livro.

Figura 8 - Tampa de garrafa pet utilizada como rosca
para segurar as telas, em substituição à rosca de
metal.

Assim, quando o vendedor percebe a falha que havia na rosca de metal que enferrujava
com a maresia, ele inventa uma alternativa para que seu material de trabalho dure mais. Esse é
um conhecimento prático, adquirido por meio da experiência já fracassada de usar roela de
metal. Este conhecimento oriundo da prática cotidiana do ambulante é repassado aos colegas
por meio da convivência, das trocas de informações entre pares, da observação do material
alheio. Nesse sentido, torna-se pertinente afirmar que os conhecimentos cotidianos
mobilizados pelos ambulantes também estão fortemente atrelados ao gênero profissional que
constituem, o qual os orienta tanto nas formas de se comportarem, como no uso de saberes
práticos funcionais para as mais diversas situações laborais. Portanto, revela-se aqui o
trabalho em sua dimensão coletiva, na medida em que os eventos (no caso, a maresia
enferrujando a roela de metal) ultrapassam o conhecimento de um único trabalhador e supõem
uma rede de atores articulada para a resolução do problema (Zarifian, 2001).
Assim, se percebe que a maioria dos ambulantes vendedores de telas utiliza essa
pequena e útil peça em seus materiais e tal partilha de um saber instrumental representa mais
um elemento para a configuração de um coletivo de trabalho (Athayde & Morais, 2014).
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Um fator que demonstrou ser importante para a identificação deste grupo de
ambulantes como coletivo de trabalho se refere à construção de certas regras de ofício
(Athayde & Morais, 2014). Assim, baseando-se nas contribuições de Clot (2006) e Athayde e
Morais (2014) define-se que este grupo possui indícios suficientes que justificam a
pertinência a um coletivo de trabalho, principalmente pelos seguintes aspectos: a) construção
e partilha de conhecimentos e práticas, que serão usados como referência transpessoal,
interpessoal e impessoal para enfrentar as dificuldades; b) criação de uma linguagem típica do
ofício; c) noções de gênero profissional, calcado numa dimensão transpessoal da atividade,
incluindo valores discursos e memória impessoal; d) constância nos contatos por determinado
período de tempo (confirmado também pelo resultado dos questionários apontando a
fidelidade dos participantes da amostra a esta praia). Tais elementos se encontram diluídos
por todas as dimensões de análise..

9.2 As competências e habilidades essenciais à atividade

9.2.1 Competências gerenciais: a administração do negócio

É recorrente, na atividade do vendedor ambulante, a mobilização de competências
gerenciais (expressas por comportamentos dos trabalhadores que ocupam funções de
supervisão ou de direção em uma organização [Brandão, Borges-Andrade, Freitas & Vieira,
2010] – sendo perfeitamente transponíveis aos trabalhadores em questão), que abrangem aqui
a administração das finanças – incluídas as habilidades de fazer poupança, manejar gastos e
lucro, definição de preço do produto, pagamento a subordinados e cobrança de devedores e
aquisição de matéria prima. Os estudos hoje clássicos de Geoffrey Saxe, com crianças
vendedoras de rua da cidade do Recife, na década de 80 do século passado, puderam
evidenciar tais aspectos (Saxe, 1991).
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Nota-se aqui uma semelhança dessas competências verificadas na atividade informal
com as mobilizadas em organizações formais, como as competências empreendedoras
propostas por Man e Lau (2000), Martinez e Carmona (2009) e Mitchelmore e Rowley (2010)
(entre elas, liderança, negociação, controle, planejamento, gestão de recursos e delegação de
responsabilidades) e as constatadas por Godoy e Amélio (2012), em pesquisa que identificou
competências gerenciais em gestores com formação em engenharia, administração e
psicologia. Alguns de seus achados, como o uso de habilidades para a realização de
diagnósticos, planejamento, organização e controle de atividades, definição de estratégias,
estabelecimento de metas e administração de recursos, são os mesmos verificados para a
atividade laboral aqui investigada.
Entre os participantes, cabe destaque para as habilidades de gestão do negócio e
administração do dinheiro demonstradas pelo ambulante Luís. À época da entrevista, ele
havia acabado de se tornar um microempreendedor individual (MEI), e permaneceu como
único do grupo de participantes nesta condição. O vendedor se utiliza de certas técnicas para
controlar seus recursos financeiros, como o armazenamento de notas fiscais de compra de
materiais, recurso a auxílio de profissional especializado (contadora, atualmente sucedida por
sua filha) e uso de planilha eletrônica para controle de suas compras e vendas ao público e do
pagamento dos vendedores que compram suas telas para revenderem:
261. P: Como é que eu definiria o preço dos produtos? Faria cálculo de algo?
262. Luís: Não, é porque... baseado na mão de obra, porque eu também pago a mão
de obra de outros artistas como eu falei no início.... Aí eu faço aquele balanço
financeiro do material, mão de obra, vejo qual o meu lucro, e me baseio nele e dou o
valor da obra.
263. P: Isso quando você vende direto. E quando vende a outro vendedor?
264. Luís: Eu faço o mesmo. Só que o lucro já é menor. Já, digamos, se eu for ganhar
100% já não ganho mais 100, ganho 50%. Que ali eu to dividindo com meu
companheiro o lucro.
265. P: Mas eu teria que ter uma planilha de gastos? Tipo gastei X com material...?
266. Luís: Teria. Às vezes fica numa média de material de R$2.000,00 a R$3.000,00
mil. Porque tem que comprar a madeira, as grades...
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(...)
271. P: Eu teria que anotar isso em algum lugar?
272. Luís: Agora sim. Mas antes eu não anotava, não. Agora eu tenho uma planilha
como eu falei. Agora eu to anotando e to acompanhando o balanço e vi que até
ultrapassou disso. Esse mês eu tive um gasto de R$6.000,00.
273. P: Aí em cima disso é que dá pra ver quanto dá pra lucrar, pra vender...?
274. Luís: Quanto dá pra lucrar, quanto pra pagar, investir, e guardar. (...) Tem que
fazer o balanço. (...) Hoje tenho uma contadora pra me ajudar, divido com ela.

Tomando-se um resumo das falas do vendedor, percebe-se que Luís lança mão de
conhecimentos matemáticos e de funções básicas de administração de negócios:
planejamento, organização, direção e controle (Chiavenato, 2003), ainda que de forma
“amadora”, sem atender a todos os padrões rígidos encontrados em organizações formais.
Cabe lembrar que, embora tivesse o menor grau de escolarização entre os quatro
entrevistados, Luís demonstrou grande habilidade em administrar e gerir seus negócios com o
uso de ferramentas tecnológicas e foi quem mais buscou a formalização de seus serviços.
Além das técnicas de controle do dinheiro já mencionadas acima, Luís passou a inserir
em sua prática o uso de outras formas de pagamento que não a tradicionalmente em espécie –
os cartões de crédito e débito. Em sua entrevista de confrontação (realizada em abril de 2014),
ele confirmou que já estava utilizando os equipamentos (maquinetas de cartões, sem fio)
diariamente. Abaixo, segue trecho da entrevista de IaS, onde Luís relata a escolha por essa
tecnologia:
164. Luís.: Agora eu vou passar a trabalhar com visa e o master. Eu como legalizei a
empresa, já requisitei através da gerência da Caixa Econômica a maquininha pra
trabalhar. Agora fica mais fácil porque agora eu vou trabalhar com as máquinas,
dando prazos também ao turista. Porque geralmente ele anda com cartão.
A partir do fragmento, percebe-se que o ambulante avalia uma situação e se adapta,
tentando atender ao novo perfil do mercado consumidor, aderindo então a tecnologias já
consagradas nas transações monetárias no comércio formal. Assim, ele parte de um estudo do
perfil do turista (o que se estende a consumidores em geral), pressupondo que ele anda mais
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com cartão e que o dinheiro em espécie está caindo em desuso, daí adapta seu negócio para
vender com cartão.
Já em outra perspectiva de gerenciamento do próprio negócio, a participante Yara
apresenta um diferente (e, aparentemente, menor) grau de controle sobre as finanças. A
administração dos recursos parece ser baseada em experiências anteriores de venda e lucros e
definições de preços baseadas em estimativas ou suposições de quanto deva valer seu
trabalho. Se vende uma peça por certo preço e com esse valor está sendo possível se sustentar,
então ele fica estabelecido dessa maneira:
334. P: e como é que eu definiria o preço do produto? Como é que eu saberia quanto
tenho que vender?Eu faria alguma tabela?
335. Yara: Não, não gosto de trabalhar assim não. Porque é só eu, se fosse outra
pessoa, assim, por exemplo, a minha filha, o meu marido, se comprasse junto comigo,
aí eu ia tentar, né? Porque eu sou muito descontrolada. Eu não tenho, eu não sou de
fazer conta do que eu gastei, quanto que eu ganhei, porque... eu sou meia relaxada
pra isso daí. Mas como eu já sei o quanto que eu gastei e o quanto que eu tô
ganhando, eu tenho base demais. (...) Essa daqui, uma canga dessa pra mim sai a
R$7,00. Com todo o trabalho meu, eu vendo de R$15,00. Ganho mais de 100% em
cima. [Às vezes] Eu vendo de R$20,00. Depende muito da cara do cliente. Se eu peço
R$20,00 o cliente... [alguém interrompe e fala “estrangeiro, né?”], é, não, brasileiro
mesmo! Eu vendi muito delas a R$20,00. Entendeu? Mas eu vendendo por R$15,00 eu
tô ganhando muito bem.
De outra maneira, sem planilha eletrônica (a exemplo de Luís), mas anotando a
movimentação financeira no papel (diferentemente de Yara), o vendedor Alex faz seu
controle das finanças sabendo estimar quanto movimenta em dinheiro, registrando e
guardando valores para serem usados no momento ideal:
534. P: E se eu viesse trabalhar aqui no lugar de vocês, como é que eu iria
controlar o dinheiro do negócio... Eu colocaria no papel?
535. Alex: É, nem sempre... Mas se vender 30 crepes, aí dá 300,00. De 300 eu vou
colocar uns 80 pra mercadoria... e ainda tem o dele [funcionário]...
536. P: Pagaria alguma coisa de imposto?
537. Alex: Paga... é CNPJ, 7 conto por mês. (...) O lucro eu já sei. Pouco, mas dá
pra viver. (...) Também anota o dia... o tempo que for vendendo... Pronto, faz as
compras, já paga a ele, já pega aquele dinheiro e bota no canto. Se quiser pegar,
pega de outro canto. Aquele ali já deixa guardadinho.

137

(...)
542. P: Então dos R$300,00, os R$80,00 é pra repor a mercadoria, né?
543. Alex: É, e a ele [funcionário] dá 30, sobra 190,00 por aí.
Outra habilidade relacionada à competência gerencial observada nos discursos dos
ambulantes é a administração de subordinados (funcionários), divisão de tarefas e liderança.
Dois ambulantes (Luís e Alex) têm subordinados, ou seja, exerciam a função de
“empregadores”24 além de vendedores, o que supõe utilizar ferramentas administrativas de
direção da atividade de outras pessoas abaixo deles na linha hierárquica. No caso de Luís, seu
papel de líder se faz em relação a seus empregados diretos – artesãos que pintam telas em sua
microempresa – e também a outros vendedores da praia que atuam como “revendedores”,
comprando seus quadros a valores menores que os praticados ao público (a atacado), e
comercializando-os para adquirir suas próprias rendas, sem nenhum vínculo empregatício.
Nesse caso específico, Luís precisa cobrar de seus revendedores o pagamento das obras que
eles levam para vender para si. Como informado por ele, existe um controle desse pagamento
através de planilhas eletrônicas.
148. Luís: (...) é bom que todos os dias eu desça, porque todos os dias eu descendo eu
faço a minha função de cobrador também. Porque eu tenho que estar em cima dos
vendedores, que eu vendo também com prazo. Então tem aquele prazo que tem que
cobrar. (...) Se eles não tem dinheiro na hora eu dou a mercadoria e um prazo de 10,
15, 20 e 30 dias pra eles pagar.
153. P: então você tem todo o controle de quem pagou ou não?
154. Luís: tenho, tenho. Tenho todo o controle, eu tenho uma planilha. (...)
Contabilidade, endereço, telefone... feita já no computador sobre isso.
(...)
342. P: tem algum dia fixo que você cobra o pessoal?
343. Luís: não, todos os dias eu passo. Porque como são vários vendedores, eles
também não têm aquele dia fixo, porque é uma rede informal. Aí quando eles vendem
eles pagam logo, antecipam o pagamento. E às vezes atrasa.
(...)
346. P: mas você que estabelece o prazo?
24

O termo “empregadores” surge entre aspas, pois não se aplica ao conceito original de vínculo empregatício,
regulado por normas do mercado formal de trabalho. Aqui, são designados empregadores por terem
subordinados a eles, que lhes servem como empregados, porém sem a regulação de leis trabalhistas, parcial ou
totalmente.
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347. Luís: eles que falam o prazo deles. Quando é, assim, mais ou menos, que pode
pagar. Tem outros que até adiantam o dinheiro, mas já não é minha praia. Eu não
gosto de pegar o dinheiro antes pra depois não ser cobrado. Eu prefiro entregar
mercadoria, se ele tiver o dinheiro ele fica, e se não tiver eu dou prazo.
Pela fala do vendedor Luís observa-se, inclusive, uma gestão do desligamento dos
revendedores. O trabalhador relata que passou por problemas com outros vendedores que
compravam suas obras e explicou a maneira como passou a dispensar alguns deles de sua lista
de contatos, o que lhe exigiu uma responsabilidade de “empregador”, chefe do negócio:
102. Luís: Quando eu cheguei em Natal, viram meu trabalho, viram que vendia, eles
se propôs a vender a minha mercadoria. (...) Apareceu um, e desse um chamou outro,
e desse outro foi chamando outro... e eu formei uma equipe. Eu cheguei na época a
formar uma equipe de 22 vendedor. Depois eu vi que alguns era honesto e outros
também não era tão honesto... (...)
103. P: Como foi isso? Que você começou a perceber?
104. Luís: Eu me senti prejudicado por um... uma mercadoria. Tinha levado a
mercadoria pra outro lugar e não trouxe. Vendeu e desapareceu, não me pagou. Já
comecei a tomar cautela e cuidado nos outro. Aí em diante, outros vendia e dizia que
deixou no hotel, que foi roubado, que precisou do dinheiro... aí eu fui tirando de uma
forma bem discreta, assim, pra não ferir a pessoa. Fui separando devagarzinho.
Quanto aos empregados diretamente subordinados a Luís, há uma equipe a gerenciar,
onde cada um tem liberdade para pintar a sua preferência, recebem remuneração por produção
e alguns já são formalizados conforme a legislação trabalhista:
10. Luís: eu tenho um atelier e trabalho com uma equipe de cinco pintor, a qual é
minha esposa, meu sobrinho, um amigo meu, que também me ajuda no trabalho, e
duas filha minha, que também me ajuda na preparação dos quadro, das tela.
Todo mundo trabalha (...) são todos pagos, cada um sabe pintar.
(...)
117. P: Tem uma relação de chefe? Você é o chefe deles ou eles são autônomos?
118. Luís: não, eu represento eles, eu sou um líder. Tá entendendo?
119. P: Como assim?
120. Luís: Eu lidero lá, mas eles pinta o que quiser. Eu pago eles a depender da
produção. Dependendo da produção eles chegam a ganhar R$2.000,00 a
R$3.000,00. Tem meses que eles produz mais do que R$2.000,00 reais.
(...)
137. P: Eles já contribuem para previdência, são formalizados...?
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138. Luís: A minha esposa não paga não, INSS não. Mas meu sobrinho paga, eu
pago.
Observa-se, ainda, no discurso do vendedor Luís a condução de estilos distintos de
liderança em relação a seus empregados diretos (sua equipe de pintores) e aos “indiretos”
(revendedores de suas mercadorias). Segundo tipologias de liderança em contexto empresarial
(Chiavenato, 2003), pode-se inferir que seu estilo de liderança com os ambulantes
revendedores é liberal – um líder que participa o mínimo possível do processo administrativo,
dando liberdade ao grupo para estabelecer suas próprias metas. Nesse caso, apenas apresenta
alternativas aos revendedores (formas de pagamento, prazos a cumprirem, tipo de quadro),
que são livres para executar suas atividades com o mínimo de interferência direta de Luís, e
são responsáveis diretos por gerenciar os resultados de seu trabalho. A postura do líder é
modificada, não segue os padrões clássicos da administração, já que a relação que mantém
com os revendedores é mais independente, até mesmo pelo fato de não estarem enquadrados
como sua força de trabalho, mas sim numa função de serviços “terceirizados”.
Já em relação aos empregados que estão sob sua responsabilidade direta e atuam como
força de trabalho, o estilo de liderança de Luís é democrático, aquele que ensina, delega
tarefas e orienta o grupo baseando-se em decisões e responsabilidades compartilhadas e
levando em consideração as opiniões e conhecimentos dos liderados. Como explicou em sua
entrevista, ele ensinou a maioria dos seus funcionários a pintar e hoje possuem liberdade para
executarem o estilo que desejarem.
Ainda no que tange ao processo de gestão dos funcionários, no caso de Alex,
proprietário do carrinho de crepe, seu funcionário recebe remuneração no final do mês,
variando de acordo com as vendas do dia. Apesar de não se servir da ferramenta tecnológica
que Luís utiliza, o vendedor Alex monta uma estratégia de controle para o pagamento.
Abaixo, segue fragmento em que ele explica o processo de definir a remuneração do colega:
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551. Alex: Ele tá recebendo por mês. Ele ganha por dia, diária. Mas fica recebendo
todo final de mês. (...) a comissão eu vou anotando no cantinho. No caderninho eu
anoto, a comissão que ele ganhou, com a diária dele, aí e vou anotando. Quando
chega no final do mês eu somo tudinho e pago a ele.
Nos dois casos em questão (Luís e Alex), há uma divisão do trabalho específica no
funcionamento do empreendimento, com a delegação de tarefas determinada pelo dono do
negócio. No caso do crepe, Alex, o proprietário do carrinho, é responsável por preparar o
alimento e o seu encarregado deve levá-lo ao cliente e pegar o dinheiro. Adicionalmente, Alex
demonstra que por ser o dono do negócio existem obrigações diferenciadas quanto a seu
funcionário, indicando como maior diferença entre os dois o seu dever de não deixar que o
empreendimento vá à falência, o que lhe obriga a ter responsabilidade e definir prioridades
(deixar o trabalho em primeiro plano, em vez do lazer pessoal). Assim, ele se refere a algo
que um gestor não deveria fazer (não pode gastar de uma vez o dinheiro que ganhar, é preciso
guardar para o negócio):
554. P: Você saberia dizer se tem alguma diferença entre você e ele, entre ser
empregador e ser apenas um funcionário?
555. Alex: bastante! (...) acho que é não deixar cair o negócio! Pronto, se eu pegar o
dinheiro todinho e for beber. Aí como é que eu vou repor amanhã? Aí pronto, não
bebo, aí tem o dia certo pra... ir pras festas.
(...)
582. Alex: É, tem que pensar no que vai fazer! Se “fazer” besteira... não consegue
mais não.
Na situação de Luís, a família é dividida nas tarefas da pintura no atelier e dois
funcionários extras foram contratados para tarefas auxiliares de cuidar da casa e montar as
telas, a fim de otimizar o tempo de produção das telas, conforme ele afirma em fragmento
abaixo:
134. Luís: eu tenho um atelier (...) tô agora com uma equipe de sete. Que é minha
esposa, meu sobrinho, minhas duas filhas e o Franci. Tem um montador agora, tô
dando uma força a ele que ele tá montando as telas, pra poder a gente ter mais tempo
pra pintar. E tem uma menina que ajuda na área de serviço dentro de casa, porque
minha esposa se ocupa muito com o trabalho.
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Dessa forma, observou-se que em quase todos os casos os ambulantes demonstraram
coordenar algum tipo de trabalho em equipe para a produção das mercadorias e
funcionamento geral da atividade. Mais um exemplo dessa característica é a fala de Yara,
vendedora que não tem empregados, mas conta com a ajuda da família para produção de suas
peças de moda praia. Em trecho de sua entrevista, a vendedora confirmou o arranjo familiar
na produção das peças:
98. P: Alguém tá te ajudando nas tarefas?
99. Yara: Meu marido agora tá me ajudando. Meu filho me ajuda virando as tirinhas,
porque o mais trabalhoso é essas tiras, acredita? Pra costurar, cortar... e meu marido
agora aprendeu, ensinei ele a fechar. Ele fecha, enquanto eu tô pregando uns bojos
ele tá fechando, aí enquanto eu termino eu já vou botar as tirinhas de lado, aqui.
É válido relembrar que esta forma de divisão do trabalho encontrada entre os
participantes da IaS, que engloba familiares (caso de Yara e Luís), amigos (caso de Alex, que
tem seu amigo como encarregado) e funcionários (Luís, novamente) robustece os dados
encontrados na fase quantitativa de questionários, onde se averigua um importante número
deste tipo de ajuda no desenrolar da atividade. Naquela ocasião, constatou-se que 46,7% dos
participantes afirmaram receber ajuda de uma ou mais pessoas em seu trabalho, sendo a
maioria destes ajudantes composta por membros da família (68%) e amigos (29%).
Pesquisas anteriores de Salviti et al (1999) e Lima e Conserva (2006) já relatavam a
importância desse núcleo familiar no desenvolvimento das atividades informais. Para Salvitti
et al (1999) a família, juntamente com os amigos, mostra-se essencial na conquista de espaços
de trabalho na informalidade, tanto para auxílio do trabalhador na inserção neste meio, como
para sua permanência, sendo determinante em sua trajetória profissional. No mesmo sentido,
Lima e Conserva (2006) investigaram a contribuição da família na divisão do trabalho dos
vendedores ambulantes e constataram a elaboração de regras próprias e papéis bem definidos
conforme idade, sexo e tipo de afiliação na rede de parentesco. Segundo os autores, a
dinâmica de produção familiar assinala uma “complexidade das atividades informais, em
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termos de configuração, regulação, alcances e limites. Tal complexidade vem explicar tanto a
questão da heterogeneidade, tão peculiar a atividades informais, quanto suas ambiguidades e
contradições” (Lima & Conserva, 2006, p.90).
9.2.2 Planejamento e organização

Tais competências se enquadram dentro das anteriores (gestão do negócio). Notou-se
nos discursos dos trabalhadores a necessidade de se planejarem continuamente em sua
atividade, seja no sentido de antever e se programar diante de possíveis dificuldades, seja
relacionado ao planejamento rotineiro da atividade, traduzido por meio de uma organização
de horários, de turnos de trabalho, de quantidade de produtos a serem produzidos para dar
conta da demanda.
Quanto à primeira categoria mencionada, os trabalhadores da praia precisam
constantemente realizar planejamentos para lidar eficazmente com os fatores imprevisíveis do
trabalho informal. Em todas as entrevistas identificaram-se traços de planejamento da conduta
diante de futuros períodos de incerteza, entre as quais se destaca a de Rita, quando planeja o
número de massagens que precisa fazer, inclusive prevendo possíveis dias em que hajam
poucos pedidos ou em que ela não vá trabalhar:
202. P: Se eu viesse trabalhar aqui eu teria que fazer algum planejamento, alguma
coisa assim, do tipo: “essa semana eu tenho que ganhar tanto”?
203. Rita: Não, é... Nesse sentido, pra mim é assim: você vê, eu não paro de trabalhar.
É o dia inteiro, né? Aí vamo dizer, no dia seguinte, hoje, nada. Então, eu tenho que
fazer assim no mínimo três massagens por dia. O certo seria três massagens por dia.
Completas. Mas aí tem dia que eu trabalho seis, sete vezes. Então se no dia seguinte
eu não trabalhar, eu já ganhei ontem. Já tá dentro... do planejamento, entendeu?
204. P: Então seu planejamento é pra três, mas se você consegue mais...
205. Rita: É, mais... Por isso que eu disse a você, eu fico às vezes até sete horas da
noite. Enquanto tiver cliente eu vou ficando. Porque no dia seguinte a gente não sabe
se vai ter cliente ou não, né?
(...)
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213. Rita: (...) É um planejamento que a gente sabe que a época de baixa acontece, só
que a gente nunca sabe quando vai ser. Não é porque tá ganhando que vai sair
gastando tudo, né? A gente trabalha bastante na alta pra guardar pra baixa.
A partir da fala da massagista, nota-se a necessidade de que nesse trabalho haja um
prévio planejamento, para que se consiga auferir uma renda que satisfaça as necessidades de
subsistência e que possa dar continuidade à atividade. A imprevisibilidade do trabalho
informal suscita nos trabalhadores constantes reajustes e correção de planos e metas para se
adaptarem às condições que mudam a todo o momento. Os constantes eventos da atividade
informal podem ser entendidos, conforme a ótica das competências proposta por Zarifian
(2001), tanto como algo inerente ao processo produtivo, como novos problemas que surgem
no ambiente (por exemplo, quando há uma mudança na preferência dos clientes por certas
mercadorias).
Segundo Zarifian (2001), a ocorrência do evento, importante para o sucesso da
atividade produtiva e que ocorre de maneira inesperada, perturbando o desenvolvimento
rotineiro da atividade, supõe uma ação do trabalhador para resolvê-lo. Diante de tal situação –
como a apresentada acima pela trabalhadora, sobre os dias em que não se consegue vender
seu serviço para nenhum cliente – o trabalhador orienta seu comportamento em três fases:
antes do evento, quando o ele consegue perceber indícios de que algo irá sair da rotina;
durante o evento, que é o momento em si da intervenção adequada à situação e, por fim,
depois do evento, etapa em que o trabalhador se debruça sobre o ocorrido e passa a analisá-lo
a fim de se planejar uma possível ação caso ele ocorra novamente – ou mesmo evite sua
ocorrência.
Nesse sentido, é comum encontrar nos discursos dos vendedores a menção a um
“plano B”, uma estratégia alternativa como saída para contornar uma dificuldade, já pensada
antes de se depararem com futuros problemas. Muitas dessas ações pré-engendradas estão
espelhadas em experiências passadas com um dado obstáculo e serviram de aprendizado para
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pensar ações preventivas, o que confere a estes vendedores uma característica de
comportamento proativo, entendidos como uma série de condutas do trabalhador que busca
espontaneamente por mudanças em seu trabalho, visando solucionar problemas e efetivar
ideias, podendo se expressar por diferentes maneiras no contexto de trabalho a partir de
dimensões básicas de busca ativa por oportunidades de mudança, planejamento e
implementação de ideias e enfrentamento das dificuldades (Kamia & Porto, 2011).
Tal conceito pressupõe, portanto, um aspecto disposicional do indivíduo (e não de
personalidade), que tem como característica uma motivação para prever futuros problemas,
necessidades ou mudanças, de forma antecipatória, exemplificado no trecho em que Luís fala
como age diante de uma baixa na frequência de turistas na praia:
158. Luís: Por acaso se o movimento de turismo aqui no Rio Grande do Norte
baixar, aí o que é que eu faço: a gente continua a produzir os trabalho e eu saio por
dentro do sertão, interior, nas vidraçaria e vendo meu trabalho na vidraçaria
também com prazo.
159. P: Então você sai aqui da praia mesmo?
160. Luís: É, aí eu passo uma semana viajando. Aí nessa semana eu levo de duzentas
a trezentas peças, já tudo montadinha... também tanto com cartão de crédito como
com cheque pré-datado.
É interessante notar que os eventos passíveis de planejamento diante de potenciais
ocorrências se assemelham àqueles encontrados na esfera formal de trabalho, como
mencionados por Maximiano (2000). Nessa linha de pensamento, um tipo de planejamento
comum às organizações formais (e que se aplicam às situações de atividade informal aqui
encontradas) consiste na preparação para lidar com eventos futuros que deverão ocorrer. Tal
planejamento visa a controlar as consequências de atos passados que devem ser administrados
à frente (a compra a prazo, o recebimento dos materiais de trabalho, por exemplo); a
sazonalidade dos fatos (como os períodos de consumo maiores apontados pelos vendedores –
verão e férias escolares de julho e aqueles menos intensos, no inverno) e a probabilidade
elevada de fatos passados se repetirem.
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Enquanto gestores de empresas formais com acesso à formação em Administração se
valem de técnicas específicas de análise de séries temporais, projeções derivadas, pesquisas
de opinião e método Delfos (Maximiano, 2000), os trabalhadores informais da praia
conduzem seus planejamentos com base em experiências vividas, conhecimentos adquiridos
pela prática, estabelecimento de relações causais a partir de suas observações do cotidiano
(assim montam “leis” de regularidade de certos eventos ou de comportamentos), uma série de
saberes intangíveis e tácitos para planejarem-se diante do (im)previsível.
Subjaz também ao trabalho informal a competência de planejamento rotineiro da
atividade, nela envolvidas habilidades de organização geral da atividade, manifestadas na
ordenação de tarefas diárias e do quadro de horários, na logística de preparação dos produtos
e serviços antes de chegarem à praia, na seleção dos materiais a serem comprados na devida
quantidade para dar conta da produção. Ainda está implicada nessa competência a habilidade
de gestão do tempo, desdobrada em definição de metas (como em Luís, que estabelece uma
meta de 50 telas por dia; em Rita, que se programa para fazer três massagens por dia, ou no
exemplo de Yara, cujo objetivo é produzir de vinte a trinta peças para um dia de trabalho) e
estabelecimento de prioridades (quando, por exemplo, a vendedora Yara sai da praia num
horário mais cedo que o habitual, pois a prioridade do dia é comprar materiais para repor seu
estoque ou quando ela deixa de ir à praia para ficar em casa costurando mais peças porque o
número de compradores está maior).
Quanto à gestão do tempo, cabe como exemplo o relato de Luís, ordenando seus
horários e tarefas a partir de suas distintas funções – de pintor, gestor e vendedor – definindo
uma regularidade para que possa dar conta da produção e das vendas e estabelecendo
estrategicamente o horário ideal para vender:
52. Luís: Eu pinto... eu pinto de manhã, até às 10h, de 6h às 10h. Às 10 da manhã eu
saio pra vender meus trabalhos, deixo minha equipe lá continuando a produção da
pintura, aí fico até duas horas da tarde aqui na praia vendendo. E de duas horas da
tarde eu vou pra casa, tomo um banho, almoço, descanso um pouquinho... às quatro
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horas da tarde eu retorno a pintar de novo e às vezes termino de meia noite, uma hora
da manhã. Eu tiro mais ou menos quatro a cinco horas pra dormir...
53. P: Mas tem que vir às 10h vender?
54. Luís: É porque 10:00 horas o foco é maior de turista, tem mais gente.
55. P: Tem algum dia na semana que é melhor?
56. Luís: Tem. Domingo. Domingo o povão é melhor que os estrangeiros, pra
comprar.
Assim, a escolha do horário se fundamenta na observação dos momentos do dia e da
semana em que se vende mais, não é dado de forma aleatória. Essa escolha se repete no
discurso de vários outros vendedores. Outra ilustração da organização da atividade se dá no
trecho em que Rita refere-se ao uso de ferramenta escrita (agenda) para administrar seus
horários e organizar seus compromissos com os clientes (primeiro excerto abaixo) e como se
organiza quando há mudanças nos horários dos turnos de trabalho (segundo excerto):
Primeiro excerto:
304. P: E como é que eu deveria organizar meu tempo? Teria alguma prioridade?
305. Rita: não, olha, é basicamente a mesma coisa todos os dias. (...) Tem uma rotina
mais... sequência. Já tenho minha agenda, quando a cabeça não segura... só no boca
a boca não segura, não. Eu tenho que anotar na agenda.
Segundo excerto:
317. Rita: Quando eu tenho que faltar, sair, alguma coisa assim, né, aí eu procuro
fazer ou na parte da manhã ou na parte da tarde, e aí no outro horário eu tô aqui. Se
eu tenho agenda pra aquele dia, né, eu organizo com as pessoas. “Olha, tal dia vou
atender só na parte da manhã, ou só na parte da tarde”. Me organizo.
Embora esteja situada na função de serviços, e não propriamente como vendedora,
Ritase assemelha aos outros vendedores entrevistados no momento em que organiza seus
horários em função da preferência dos frequentadores da praia:
41. Rita: (...) Pessoas que tem, assim... pessoas que é de fora, né, tem 10 dias pra ficar
aqui, aí às vezes quer fazer o pacote. Aí essas pessoas chegam e já marca já a semana
toda. Ou tira os dias de passeio e... fica naquele horário, né, aí eu já deixo aquele
horário sempre que é o horário que a pessoa tem disponível pra massagem. Que seja
de manhã ou que seja à tarde. Aí eu tenho que vir nesse horário.
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Em todos os entrevistados é comum encontrar em seus discursos referências a sair
mais cedo ou reduzir o percurso por falta de consumidores ou, ao contrário, não ir trabalhar se
precisar usar mais tempo em casa para produzir (percebendo-se que o consumo aumentou) ou
mesmo chegar em horário especificado pelo cliente. Tal flexibilidade nos horários já fora
previamente discutida em tópicos acima e é reforçada na fala de Rita:
42. P: Entendi. Então eu chegaria aqui geralmente 9h, 08h30...
43. Rita: é, 9 horas, com certeza.
46. P: Aí o horário estabelecido é as 9h, mas e se o cliente só puder às 08h30?
47. Rita: Ah, não tem problema, vem também. (...) Tem pessoas que vem, faz a
caminhada, depois vem fazer massagem. Tem pessoas que vem, faz a massagem, pra
depois fazer a caminhada... então, né, é uma coisa assim, se a pessoa precisar que eu
chegue até 7 horas da manhã eu chego.
Pela fala acima destacada, percebe-se que a despeito de todo o planejamento e
organização realizados, a dinamicidade da atividade de trabalho informal (que é perfeitamente
aplicável também a outros contextos de trabalho, inclusive formais) incita mudanças na
programação (embora se apresente de forma mais frequente que aquelas), em função da
demanda de consumidores, de fatores ambientais, políticos e econômicos, os quais atravessam
todo o processo de trabalho informal.
A escolha do local a trabalhar, se em alguns casos ocorre de maneira ocasional, pela
força da situação que obriga alguns a se instalarem no calçadão (como no caso das
participantes Yara e Rita, as quais trabalhavam fixas na areia e precisaram se mudar para o
calçadão devido às obras), em outros casos também se dá de forma planejada e estratégica,
baseando-se na observação da frequência de banhistas, noções de economia e em experiências
passadas, como encontrado nos discursos dos vendedores Alex e Luís:
86. Luís: Eu escolhi a areia. Porque eu trabalhando, assim, mesa a mesa, eu vendo
mais os meus trabalhos. Vendo mais porque ali eu vou dialogar com várias pessoa,
vou tentar convencer ela a levar minha mercadoria, porque tem um ditado popular
que diz “se tratar bem o turista, você vai vender seu trabalho e vai trazer divisa pra
seu estado”. Então trazendo divisa ele compra hoje e amanhã volta de novo pra lhe
procurar e comprar de novo.
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A partir do trecho destacado, percebe-se que a escolha do local pra vender depende do
comportamento dos frequentadores da praia. Como na areia sempre há maior quantidade de
pessoas e elas se acomodam em barracas, os vendedores aproveitam-se da situação e se
estabelecem por lá. Na faixa de areia há mais abertura para novos ambulantes, tendo em vista
o maior espaço para mais um circular com seus produtos, enquanto no calçadão é mais difícil
se estabelecer, visto que o espaço é limitado, está em obras e há trabalhadores informais que
passaram por um processo de conquista do espaço, ocupando quase todos os pontos
disponíveis.
Na atividade do vendedor ambulante é necessário também que se tenham habilidades
de administrar os recursos materiais – selecionar e comprar as matérias primas de acordo
com a quantidade necessária, qualidade, procedência, utilidade e preço. Após a compra, é
preciso planejar a quantidade de produtos a serem manufaturados para suprir um dia inteiro de
vendas. Há certos critérios para escolha do local para comprar as matérias primas. No caso
dos vendedores de crepe, a compra dos alimentos é feita na própria vila de Ponta Negra, ou
seja, está condicionada à proximidade de sua residência e às relações de amizade com o dono
do mercadinho. Quanto à Rita, a escolha de seus materiais de massagem se dá em função da
qualidade dos produtos, que são encontrados apenas em São Paulo. Em decorrência disso, é
preciso se planejar no processo de compra para pedir os produtos com antecedência de dez
dias.
É pertinente destacar que a economia informal ajusta-se a uma demanda real de
mercado, fabricando e distribuindo produtos e serviços adequados a ele. É um comércio que
reproduz, em menor escala e de forma mais precária, o supermercado, o shopping center, os
centros comerciais formais, ofertando produtos mais acessíveis ao consumidor em virtude do
menor valor, local de venda e linguagem de apresentação da mercadoria, porém, demandando
bens e serviços oriundos da economia formal (Costa, 1989). Assim, quando o vendedor Alex
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compra suas mercadorias no mercadinho do bairro ou a massagista adquire seus materiais de
trabalho em lojas virtuais formalizadas, eles estão movimentando indiretamente outra
economia e alimentando o sistema de produção capitalista.
A gestão das matérias primas e da fabricação dos produtos está explicitada na fala de
todos os entrevistados, entre os quais se destacam aqui Yara e Luís:
IaS – Yara:
348. P: Como dá pra eu saber se o que produzi é suficiente para aquela semana?
349. Yara: É... quando o movimento tá muito bom, eu faço... eu faço, assim, eu folgo
à noite, e no outro dia eu não venho. Mas é muito difícil eu fazer isso, né?
350. P: De você ficar em casa só costurando o dia todo pra trazer no outro dia?
351. Yara: Isso... Mas todo dia quando o movimento é mais alto, todo dia eu faço de
vinte a trinta parte de cima.(...) Aí dá pra “mim” repor o suficiente pro movimento
no outro dia.
IaS – Luís:
279. P: Se eu fosse trabalhar no seu lugar, como eu saberia se isso é suficiente pra
vender?
280. Luís: todos os dias eu faço, então eu tenho mais ou menos a média do cálculo
da matéria prima, o que é que eu vou comprar.
281. P: São mais ou menos quantas [telas] por dia?
282. Luís: Antes quando eu trabalhava só, eu pintava 10 telas por dia. Mas como
cresceu o número de vendedor, e de comprador, aí agora a gente tá trabalhando
uma média de 50, 60 telas por dia (...) pra poder suprir a necessidade da meta.
Porque se não der a produção de 50, 60 telas, a gente vai deixar vendedor na mão,
como eu já tenho deixado um bocado.
A partir das falas, percebe-se que Yara não tem um controle exato de quantas peças
são suficientes para um dia de trabalho, variando a produção em função do número de
compradores, sem um número fixo e calculado da necessidade de manufatura. Já no caso de
Luís, como em percebe-se em todo seu discurso, há uma preocupação em controlar os gastos
com auxílio de ferramentas escritas ou eletrônicas, da mesma maneira como efetua para os
pagamentos dos funcionários. O vendedor exercita sua capacidade de analisar a situação
(aumento da demanda) e altera a quantidade de telas fabricadas, para atender às novas
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necessidades. Entretanto, embora tenha montado uma equipe no atelier para ajudá-lo a
fabricar as obras, ele demonstra dificuldade em gerenciar a alta na demanda de pedidos, sem
contar com mão de obra suficiente ou com mudanças nos processos de trabalho para atendêla. Um possível auxílio para casos como este poderia vir de órgãos como o SEBRAE,
ajudando-o a acompanhar o desenvolvimento do negócio e administrar melhor o quanto
precisa produzir para dar conta de atender clientes e vendedores.
Quanto à organização e disposição espacial dos produtos, os participantes
demonstram uma maneira tanto prática como estratégica de organizá-los. A participante Rita,
por exemplo, organiza seus produtos de modo a facilitar a transição entre os diferentes
espaços em que costuma desempenhar sua atividade – em qualquer local fora da praia –
dispondo-os em duas cestas diferentes e duas macas. Misturá-los poderia causar confusão e
desorganização, dificultando encontrá-los ao sair para trabalhar. Além disso, separa por
categorias em sua tenda os materiais de massagem (cremes e equipamentos de madeira),
roupas de cama limpas e sujas (lençóis, toalhas) e de higiene (álcool).
No que se refere ao modo de ordenar as mercadorias para apresentá-las ao público, os
vendedores arrumam-nas de modo a deixá-las melhor visualizadas e potencializar as vendas,
utilizando-se de um julgamento estético nessa organização. Assim, se opta por arrumar o
varal de peças de moda praia com as cangas abertas (que representam o maior número de
vendas) para que sejam mais bem visualizadas pelo público (Yara) ou se expõem como
“capa” as telas que mais agradam ao público (Luís). Dessa maneira, o processo de
organização e apresentação dos produtos surge a partir da avaliação do perfil de consumo dos
frequentadores da praia, prevendo a maior possibilidade de escolha de determinadas peças e
organizando-as em função disso. As falas de Luís e Yara, respectivamente, exemplificam esse
processo:
Luís:
241. P: Como eu deveria apresentar os produtos às pessoas?
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242. Luís: Olha, geralmente sempre o pessoal procura um tema da cidade, o cartão
postal daqui que é o morro do careca, Genipabu, aí eu boto esses na frente pra
chamar a atenção e pra vender os outros.
Yara:
44. Yara: Eu coloco uns [biquínis] em cima e outros pendurados. Aí depois eu venho e
monto as cangazinhas. Porque colocando elas abertinhas assim o povo tá vendo o
modelinho delas.
45. P: Se deixar fechado, só pendurado, não tem como ver?
46. Yara: Ele assim [aberto] o povo pergunta: “o que é isso?”. Elas vende muito.

A vendedora demonstra uma habilidade de organização e o modo como arruma seu
espaço de trabalho, sua banca, suas cangas e biquínis é estratégico. Como suas cangas tem um
modelo diferente, inovador diante da concorrência, elas tem prioridade para ficarem abertas
no varal, pois os consumidores se interessam pelos modelos diferentes e os compram mais.
Tal preocupação em organizar as mercadorias é retratada em estudo de Sato (2007) sobre a
feira livre, segundo o qual a arte cotidiana de apresentar os produtos, mesmo pouco
requintada, mas suficiente para atrair a atenção, é resultado de “um apurado senso estético que
confere identidade à estética da feira livre” (p.97).
Há também modos peculiares de organização nas práticas dos vendedores de crepe,
que organizam seus alimentos nas partes de cima do carrinho – os que servem de cobertura ou
recheio da massa (doces) e itens de manuseio do crepe – e na parte de dentro, onde se
localizam os materiais de limpeza, água e armazenamento de comidas perecíveis, o que
envolve um saber específico de acondicionamento de alimentos:
331. P: Como é que pra organizar esse carrinho aqui de vocês?
332. Alex: É difícil... tem uma ruma de coisa. Quando chega aqui tá bonitinho, mas
chega uma hora dessas fica feio... essa hora tá desorganizado.
333. P: Mas me explica como é. Geralmente ali [em cima do carro] fica o que?
334. Alex: Ali, coisas que não congelam. Aí do outro lado ficam as bananas.
335. P: Doce é ali, é isso?
336. Alex: É.
337. P: Aqui é salgado?
338. Alex: Não, é doce. Salgado é dentro, que é fresco.
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339. P: E aqui é...
340. Fred: Aqui tem espátula... e ali é guardanapo e papel toalha.

9.2.3 Estratégia de venda e administração da imagem: habilidades de persuasão e
negociação
Relacionada aos modos de disposição dos produtos, a estratégia de venda dos produtos
se mostrou diferente entre os ambulantes. Nessa atividade, a forma de abordar os
frequentadores da praia impacta positiva ou negativamente sobre as vendas, dependendo da
forma como se aproxima dos possíveis clientes. Estão envolvidas nessa estratégia, as
competências comportamentais, traduzidas em habilidades de capacidade de persuasão e
negociação com os consumidores.
Os principais métodos de venda se traduzem nos modos de apresentação dos produtos
(com uma estratégica arrumação destes, já referida em tópico anterior); a exposição oral
dialogada do trabalho aos clientes; a elaboração de um “cardápio” de serviços e produtos,
inclusive bilíngue, para listá-los e facilitar a escolha, bem como um “atendimento
personalizado”, que leva em consideração a polidez e educação em levantar-se para atender o
cliente e indicação de peças que mais combinem com seu tom de pele ou desenho corporal. A
ilustração de como vender um produto, utilizando-se das habilidades de persuasão do cliente,
se apresenta na fala da vendedora Yara:
102. P: Eu precisaria chamar os clientes ou eles vêm sem eu oferecer?
103. Yara: Não... Às vezes quando para eu ofereço, né? Quando fica olhando assim eu
peço pra vir dar uma olhadinha, mas eu não fico chamando o povo, não. Por isso que
eu já gosto de ficar aqui, pra não incomodar ninguém. Porque tem clientes que não
gostam. (...) Aí pronto... quando chega alguém aí querendo olhar assim, de distância,
aí eu vou e chamo. Porque é o certo, né, a gente oferecer. (...) O primeiro é atenção, o
principal, né? (...) E também de você chegar e... É muito relativo, a que não gosta é a
mais difícil, mas ela gosta quando a gente coloca. Às vezes tem um que chega aqui e
diz assim: “ah, mas não dá pra mim. Eu não gosto”. Aí eu falo assim: “não, amigo,
mas isso daqui se você colocar você gosta”, quando eu coloco ela se sente
maravilhosa. Aí vai e compra. Você tem que fazer isso.
(...)
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303. Yara: Às vezes também quando uma cliente chega, eu coloco uma mercadoria
que eu vejo que combina com ela. (...) Quando eu vejo assim, ela é morena, é clara, eu
coloco um biquíni... É que às vezes tem umas que fala desse jeito: “você tá colocando
esse porque você não tem saída [venda], é? Eu falei assim: “não, eu tô colocando
pra... uma cor que eu vejo que tá dando certo pra você”. E elas fala assim:
“realmente, Yara, deu certo mesmo, é a cor que eu gosto”. E levam.
É interessante notar na fala da vendedora a avaliação da cliente em seu perfil de cor de
pele para sugerir uma peça que mais combine com ela. Não foi preciso fazer curso de moda
ou aprender esta combinação de cores na educação formal, a vendedora, a partir de suas
práticas diárias de vendas (ou mesmo experiências de vida, adquiridas fora do contexto de
trabalho, como em revistas ou programas de televisão) adquiriu este saber prático de moda e
faz questão de colocá-lo em prática no momento de persuadir os clientes a comprar sua
mercadoria. Como a estratégia funciona, ela se sente reforçada a utilizar esse comportamento
sempre em suas vendas. A experiência vivida permite extrair o comum das situações (sempre
oferecer o produto e combiná-lo com a cliente), atingindo o que é essencial. O trabalhador, ao
refletir criticamente sobre seu próprio comportamento pode formular lições para si (em caso
de fracasso) ou repetições da ação bem sucedida (Zarifian, 2001). No caso da vendedora, a
experiência vivenciada com sucesso permite-lhe repetir a estratégia de venda referida,
concretizando seu objetivo.
Na fala de Yara sobressai também a valorização do bom atendimento para concretizar
a venda:
108. P: E se eu tivesse aqui eu colocaria o biquíni nela? Como é que eu faria?
109. Yara: É, a chance de vender é maior você colocando, né? Porque tem pessoas
que não sabe nem atender, né?
110. P: Como assim?
111. Yara: O cliente chega, ali parado fica. A gente tem de colocar no cliente, se ele
aceitar, a gente pede licença primeiro, né? Eu faço isso. Se ele aceitar eu colocar, eu
vou e coloco. (...) Chega o cliente eu dou atenção, vou... vou... provar o biquíni nela,
eu não vou ficar atendendo a cliente sentada. Porque ela chega aqui e diz que ela [a
concorrente] ficava sentada lá. Aí... é isso daí, eu deixo ela à vontade.
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Mais uma vez, observa-se que o vendedor ambulante utiliza-se de uma capacidade de
avaliar o comportamento do cliente (não gostar de ser incomodado) e se preparar de modo a
atender e respeitar esse perfil (ficar parada na banca, sem abordar). Logo em seguida, a
ambulante revela outro tipo de abordagem quando o cliente sinaliza um interesse pelas peças:
sua postura deve ser a de persuadi-lo a comprar, através do que ela julga ser um “bom
atendimento” (levantar-se da cadeira e provar a roupa no cliente). Percebe-se uma capacidade
de avaliar as estratégias de venda e identificar qual a que funciona melhor: vender em pé e
colocar a roupa no cliente. Tal julgamento é efetuado com base numa extensa experiência de
trabalho, em situações vividas dia após dia na praia, que ajudam a formar um repertório
comportamental de futuras abordagens junto aos possíveis compradores de suas peças.
Outro aspecto importante é evidenciado quando a vendedora diz que “o certo é a gente
oferecer”: nessa expressão ela remete à fala do coletivo, o gênero profissional, transparecendo
uma crença do que se “deve fazer” ou “como se deve agir” na atividade (ou seja, oferecendo o
produto). Clot (2010) ressalta que quando o participante, ao dialogar com o pesquisador no
processo de produção dos dados, refere-se ao termo “a gente” ele está aludindo às formas de
fazer de um coletivo, representando então a fala do ofício.
Outra fala que evidencia ainda a referência ao gênero profissional é “a gente pede
licença primeiro”, que ela declara informar sempre que coloca a peça no corpo do cliente,
remetendo a uma “etiqueta social”, criada nas interações entre os indivíduos em sociedade, e
que se mostra universal no gênero profissional de vendedores de artigos de vestuário, tanto no
mercado formal, como no informal. Por outro lado, logo depois, a trabalhadora avalia outros
comportamentos de vendedores de sua mesma categoria (moda praia) como sendo uma
postura errada diante do cliente (ele deve se levantar para atender e provar a roupa no cliente),
já num sentido de “não se deve fazer”, ou ainda, isto não é recomendável aos trabalhadores
que compõem esse gênero profissional.
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Portanto, tais comportamentos encontram respaldo em uma história coletiva que
aprova ou desaprova certas atitudes no trabalho. Assim, coaduna com a acepção de gênero
proposta por Clot (2010), que se caracteriza por maneiras de fazer, tanto em relação às tarefas
e colegas, como em relação às hierarquias, construídas e estabilizadas num meio de trabalho.
Essas leis do gênero delineiam o que é possível ou desaconselhável ao trabalhador diante de
certas situações e se alimenta também da inovação estilística de cada um. Como afirma Clot
(2007), o estilo contribui para a renovação do gênero, que nunca se dá por acabado.
Os vendedores que de fato circulam pela praia precisam efetuar uma busca ativa de
consumidores, andando de um lado para outro da faixa de areia para deixar seu trabalho
visualizado. As vendedoras do calçadão (Yara e Rita), por sua vez, não mencionaram a busca
por clientes, ficam à espera de quem passa. Entretanto, nota-se que o fato de trabalhar
andando ou trabalhar em ponto fixo não se mostrou um fator diferenciador quanto à
abordagem de potenciais clientes. Ou seja, não importa se o vendedor está circulando pela
areia ou fixo no calçadão, as estratégias de venda dependem de sua motivação pessoal em
atender. Por exemplo, ambos os vendedores da areia (Alex e Luís) trabalham circulando pela
praia entre os banhistas, mas os interpelam de maneira diferente. O vendedor de telas se
mostra mais ativo e busca clientes, já os do crepe costumam apenas trafegar com seu carrinho
e parar em pontos de frente para as barracas por alguns instantes, mas sem fazer propaganda
de seu negócio, esperando que os clientes cheguem até eles.
Como ilustração, destaca-se o trecho em que Luís discorre sobre sua forma de abordar
potenciais clientes, contando a história de sua afinidade e a de sua família com as artes:
88. Luís: Eu chego assim: “boa tarde, bora olhar nosso trabalho, que tem umas obra
minha, umas obra dos meus irmão... o trabalho da minha esposa...”.
89. P: Mas se a pessoa tiver deitada assim na barraca, aí você chega a mostrar...?
90. Luís: Eu mostro meu trabalho, se ela manda parar eu paro, mostro todos eles.
91. P: Mas você oferece?
92. Luís: Eu ofereço meu trabalho, eu falo um pouco da minha história... que eu
também gosto de dialogar, né? (...) Daí eles gostam, quando eu começo a contar a
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tradição da minha família, um pouquinho do meu talento... aí cativa e atrai um pouco
a atenção do turista. Eles se interessam, pega às vezes o número do meu email, o
contato. Aí entra em contato, e vê lá um pouquinho, que eu já deixei um conteúdo lá
no meu face... e aí eles vão se interessando, entra em contato e nos compra.
É interessante notar, na fala de Luís, o uso de uma ferramenta tecnológica (correio
eletrônico e rede social na internet) como auxílio para as vendas, não limitando seu comércio
somente ao aqui e agora, mas também realizando vendas fora da praia. Entre todos os
entrevistados, este participante foi o que mais mencionou o uso de tecnologias em seu
trabalho – seja para controle e gestão das finanças, para tomar de exemplo de pinturas ou para
divulgação de suas obras.
A partir das entrevistas percebeu-se minuciosamente as formas de conquistar os
clientes, se destacar diante da concorrência se afirmar como bom vendedor, utilizando-se de
estratégias variadas de persuasão. Corroborando-se Tavares (2004), o vendedor ambulante
precisa de muita criatividade para convencer o maior número de pessoas a comprar seus
produtos que podem ser encontrados no comércio formal com qualidade superior.
Para fazer frente à concorrência, tanto do comércio formal, como do informal, cada
um aposta num trunfo: no caso da massagista, foi notável sua referência constante ao seu
curso de massoterapia como diferencial diante das demais massagistas da praia (fator do
conhecimento). Para a vendedora de moda praia, seu diferencial é o atendimento, a atenção
com as clientes e o uso de malha de qualidade em seus produtos (fator do relacionamento
interpessoal e do produto em si). Para Luís (telas), ele se sobressai pela apresentação do
talento individual e familiar (fator individual, de aptidão). Já na entrevista dos vendedores de
crepe, notou-se um diferencial competitivo na qualidade do alimento, pois sabem encontrar o
ponto da massa, nem fina e nem grossa (fator do produto em si).
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9.2.4 As expressões de criatividade e personalização da atividade

No cotidiano da atividade de vendedor informal há diversas manifestações de modos
de fazer criativos e inovadores, sejam eles explícitos – através de trajes exóticos, arrumação
extravagante de materiais de trabalho e maneiras descontraídas de abordar os banhistas (com
danças, performances teatrais, piadas, por exemplo) ou implícitos, com expressões de
criatividade apenas visíveis quando se aprofunda em uma entrevista com o próprio vendedor.
Diante da necessidade de o comerciante informal enfrentar a concorrência acirrada, os toques
de estilização, muitas vezes, contribuem para que um trabalho se sobressaia frente a outros e
proporcione mais vendas. A emergência de uma manifestação alternativa diante do que se
mostra uniforme e repetitivo é típica do processo de criatividade, um conceito oposto ao das
estereotipias e conformismos, segundo Barlach (2009). Para a autora, a criação sempre se
confronta com o sistema maior em que se insere e é através da invenção, do diferente,
distinguindo-se do convencional que se expressa a criatividade.
Os discursos produzidos nas instruções ao sósia revelaram criatividades atreladas a
aspectos de personalização que cada um dá ao seu trabalho, sua “estilização”, que foge às
conformações habituais encontradas entre a maioria dos vendedores – e que delas se destaca
como diferente – e também aquelas saídas inovadoras e diferentes em face de problemas
constatados no decorrer da prática diária. Tais comportamentos percebidos coadunam com a
definição de criatividade proposta por Sternberg e Lubart (1999), compreendida como uma
habilidade para produzir um ato que tanto é novo (original, inesperado), quanto apropriado
(útil, adaptável às dificuldades) à atividade.
Verifica-se na fala da participante Rita um exemplo dessa criatividade – tanto pelo
aspecto de originalidade, como pela utilidade encontrada numa outra possibilidade de
arrumação de seu espaço de trabalho, quando é perguntada sobre uma possível dificuldade em
secar suas toalhas num dia chuvoso:
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238. P: E se tiver chovendo, como faz pra secar as toalhas?
239. Rita: Mas lá em casa é bom pra secar. E às vezes... tá certo, você fez uma boa
pergunta. Às vezes eu ponho na máquina, ponho na centrífuga, desço com eles
molhados e coloco eles aqui, ó, eu faço uma decoração, meio sei lá... meio árabe e
medieval. Daí é dois minutos pra secar.
240. P: Então fica melhor assim?
241. Rita: É, é... pra chamar a atenção. Mais ou menos nesse estilo que eu falei, o que
eu tô querendo fazer é um guarda sol diferente. Ele é meio, meio não, ele é comprido.
Né? Ele é comprido. Tipo uma tenda, com quatro pontas. Quero colocar, tipo assim,
cortina, sabe assim? Como eu faço com as toalhas. Uns amarrados com pano, tipo
emirados árabes... uma coisa diferente e personalizada. E é bom porque deixa a
pessoa mais à vontade, porque tem uns que não gostam de ficar exposto, assim, sem
uma parte do biquíni pra todo mundo ver. Aí nesse sentido as toalhas ajudam, né?

Pela fala destacada nota-se que a trabalhadora pensa, a partir do obstáculo colocado,
numa solução improvisada para tal problema, nela inventando uma resposta criativa que seja
original (uma tenda com quatro pontas no estilo árabe ainda não é encontrado entre suas
concorrentes na praia e, dessa forma, chamaria a atenção) e ao mesmo tempo útil (no sentido
de proporcionar mais privacidade aos clientes). Neste caso, o gênero profissional não obriga a
trabalhadora a montar um ambiente agradável e intimista aos clientes, mas ela toma a
iniciativa de propor uma decoração diferente, que deixe a sua marca, sua personalização.
Encontra-se nesse caso uma ilustração de um processo de estilização: a atitude pessoal do
trabalhador para agir em casos nos quais não há regras ou consensos estabelecidos, restando a
ele inventar ações a partir de sua própria iniciativa (Clot, 2007).
É interessante notar que tal prática – de criar um clima de privacidade e tranquilidade
aos clientes – foi também encontrado em estudo de Pretto (2009), quando se constatou na
atividade de uma massagista a preocupação com a ornamentação do ambiente de trabalho,
decorado com imagens que conduzem às pessoas a um estado de calma e música selecionada
para criar uma atmosfera de tranquilidade. Isto reforça a existência de uma regra implícita
comum aos massagistas.
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Outra situação em que se nota o uso da criatividade nas práticas de trabalho – aliados
os aspectos, já referidos, de originalidade e utilidade – se encontra na fala da vendedora Yara:
há, ao mesmo tempo, a intenção de atender à nova configuração de compras (antes ela
costumava comprar suas peças em outro estado e com a queda nas vendas, passou a fabricálas) e o esforço em levar algo diferente para a praia, como um diferencial competitivo para
suas vendas diante da concorrência:
261. Yara: (...) É, e outra também: eu fabricando eu faço diferente, aonde eu ver uma
lycra bonita eu vou e compro e faço do meu jeito... Aí fica diferente dos outros.
262. P: É seu diferencial?
263. Yara: É meu trabalho, eu tenho que mudar, né? Senão vai ficar tudo igual,
ninguém quer.
Um terceiro exemplo que ilustra a intenção de personalizar a atividade, com o
propósito de originalidade e utilidade, se mostra no discurso do vendedor de crepe Alex,
relatando a compra do carrinho ao antigo proprietário e sua posterior reforma de uniformes e
de slogan:
594. Alex: É, ele [o antigo dono do negócio] tava devendo... aí eu [disse] “vou
comprar sua firma”. Era mais feinho isso aqui... aí eu arrumei e deixei assim.
595. P: Como arrumou? Essa camisa aí foi você que inventou?
596. Alex: Foi.
597. P: “Crepe X, sua satisfação é a nossa meta” [leio o que tem escrito na camisa].
Esse já era o slogan dele?
598. Alex: Não, era outro. Mas eu mandei mudar. (...) Ó, essa camisa não era assim
não, era fininha, não era gola polo, não. Era tipo esse calção aqui.
(...)
601. P: E essa cor? Cada crepe tem uma cor, um lema diferente?
602. Alex: É, cada crepe tem o seu, acho que é. Pronto, aquele já é diferente... aí já
tem o amarelo, o vermelho, branco, azul... tudo só numa cor [ele quis dizer que cada
crepe fica com uma única cor para si]
A partir do discurso do vendedor percebe-se uma contradição evidenciada no
momento em que, ao mesmo tempo, tenta deixar o empreendimento com a sua marca, mas
continua utilizando o nome do antigo proprietário. Conjetura-se que provavelmente tenha
permanecido com este nome devido à razão social manter-se a mesma e implicar menos
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trâmites burocráticos em caso de troca do nome. Ou mesmo uma forma de manter a antiga
identidade do negócio, que já possuía clientes cativos. Por outro lado, apesar da manutenção
do nome, houve a tentativa de imprimir seu toque pessoal à atividade ao trocar o slogan, o
tema das cores e o estilo do uniforme.
No caso dos crepeiros é comum observar, tanto na fala do vendedor acima como nos
dados da observação de campo, que as maneiras de firmarem suas identidades visuais para os
frequentadores da praia se baseia na definição de cores, uniformes e bordões diferentes para
cada um deles. Esta é uma maneira de diferenciação entre eles, além da própria qualidade na
produção dos crepes, que lhes confere uma personalização e facilita a localização pela
clientela.
Além disso, em outro momento das falas dos crepeiros (fala 400) percebe-se uma
característica comum aos vendedores entrevistados: todos mencionaram a possibilidade de
ousar em seus serviços, fazer a atividade ou o produto de modo diferente do rotineiro, seja
conforme uma nova demanda do cliente, seja a partir de sua motivação interna para mudar,
estilizar e escapar às conformações do gênero profissional ou da rotina. Tal processo é
observado também na fala 261 de Yara, “aonde eu ver uma lycra bonita eu vou e compro e
faço do meu jeito”, e na fala 275 de Rita ao afirmar que “eu criei a minha massoterapia”.
Logo, pode-se dizer que o trabalho informal aqui investigado tem como marca a
liberdade para se executar as tarefas da maneira desejada e fora das prescrições habitualmente
encontradas em postos de trabalho formais. Em sentido contrário, poder-se-ia conjeturar
também que essa ausência de amarras prescritivas da informalidade poderia deixar a atividade
desnorteada, entretanto, não é o que se observa nos casos analisados. Há diversas maneiras
pelas quais os trabalhadores organizam suas tarefas e definem metas e padrões próprios para
gerenciar e controlar a atividade, como já fora apresentado e discutido durante as análises das
IaS. Afora as estratégias individuais e autônomas de controle da atividade, o trabalhador pode
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se pautar pelas inúmeras possibilidades de agir construídas pelo gênero profissional a que
pertence, que não o deixa desamparado em sua tarefa de conduzir seu negócio.
Admite-se também que a criatividade pode ser influenciada por diferenças entre
culturas, como discute Barlach (2009). Segundo essa visão, o contato frequente com outra
cultura surge como aspecto favorecedor para desenvolver uma flexibilidade necessária à
criatividade, conforme se observa em relatos dos vendedores desta pesquisa. Tem-se um
exemplo no próprio relato do vendedor Luís, quando afirma que morou algum tempo na
região norte do país e isso lhe proporcionou o contato com perspectivas de pintura que não
eram encontradas em sua terra natal (Olinda). Na própria entrevista ele aponta como sua
inovação diante de outros vendedores a pintura amazônica que aprendeu quando vivia em
outro ambiente cultural. Igualmente, especula-se que o contato diário dos vendedores com
outras nacionalidades facilite a absorção de elementos de outras culturas e lhes estimule novas
expressões criativas.
9.2.5 As habilidades de comunicação

A atividade do comerciante informal de praia está atravessada por comunicação com
diversos interlocutores com quem ele se relaciona em suas práticas, a saber, outros
vendedores da praia (concorrentes) formais e informais, clientes, fornecedores de mercadorias
ou matérias primas, representantes da prefeitura e colegas de trabalho25. Verifica-se nesta
atividade o intenso uso da habilidade comunicativa, seja ela expressa por via oral ou escrita.
Torna-se coerente classificar o trabalho do vendedor ambulante como inserido num
modelo atual onde a comunicação alimenta permanentemente a atividade (Zarifian, 2003).
Segundo o autor, se no antigo modelo do posto de trabalho os trabalhadores se dividiam de tal
forma a prevalecer a ausência de comunicação, hoje, no modelo das competências, ela se

25

Neste tópico serão abordadas as ferramentas de comunicação somente com os clientes. A comunicação
estabelecida com outros vendedores e com a prefeitura são tratadas em outras seções.
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tornou constitutiva da maioria das ações laborais e significa uma compreensão recíproca entre
os envolvidos no processo. Zarifian aponta que a questão da comunicação relaciona-se
diretamente à do evento, já que quando este surge acentua-se a necessidade de comunicação
para resolvê-lo, como foi observado em trechos da entrevista de Luís (sobre a mobilização
coletiva dos trabalhadores para lidar com as relações conflituosas com a prefeitura) e de Rita
(quando precisa resguardar seu espaço de atuação diante de outros vendedores ou administrar
um conflito de horários entre clientes partindo do recado dado por seu colega), exemplos que
reforçam a comunicação como um entendimento recíproco.
Como ilustração deste elemento essencial do trabalho, no âmbito da comunicação com
os clientes, retrata-se abaixo trecho em que o vendedor de telas discursa sobre sua forma de
vender suas mercadorias tanto na praia como fora desse ambiente habitual:
94. Luís: Eles gostam, quando eu começo a contar a história da minha família, um
pouquinho da minha história, um pouquinho do meu talento... eles se interessam, pega
às vezes o número do meu email, o contato. Aí entra em contato, e vê lá um
pouquinho, que eu já deixei um conteúdo lá no meu face [facebook]... E aí eles vão se
interessando, entra em contato e nos compra.
Assim, o uso da ferramenta tecnológica auxilia o vendedor a comunicar-se com
possíveis consumidores, não limitando as vendas ao contexto de trabalho rotineiro. Além
desse exemplo, tem-se outro trecho em que os vendedores de crepe explicam que utilizam
ferramenta escrita do cardápio bilíngue para comunicar-se com clientes e facilitar a venda
para turistas estrangeiros, adicionando-se também a comunicação não verbal através de
gestos:
146. P: Eu mostraria um cardápio [aos clientes]?
147. Alex: Sim, tem cardápio [me mostra o cardápio]. (...) Daí você entrega o
cardápio, aí eles escolhem.
(...)
264. P: E quando chega estrangeiro, para desenrolar a língua deles, como faço?
265. Fred: A gente já tá acostumado! A gente já sabe.
266. Alex: Tá acostumado, a gente já tem o cardápio em inglês pra verem. Aí você
pega ele e mostra, é fácil.
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(...)
270. Fred: Muitas vez eles mostra aqui [vendedor aponta para o cardápio]
271. Alex: Já tem a numeração dos crepe, pela numeração já sabe.
272. Fred: Só faz anotar o numero e a gente já sabe. E às vezes faz 10, 15 [faz gestos
com a mão], aí dá pra entender.
Rita costuma também utilizar a forma de comunicação verbal por escrita com seus
clientes ao elaborar um menu de serviços e deixá-lo à mostra em sua cesta de produtos de
massagem. Dessa maneira, a trabalhadora não precisa chamar cada banhista interessado em
seus serviços para explicar o que faz – o texto por si só é autoexplicativo e ajuda na
divulgação de seu trabalho:
75. Rita: Eu sou a minha própria abordagem, né. O que eu tenho assim, ó, é um...
deixa eu tirar aqui, ó... Eu tenho esse cardápio, onde eu ofereço meu trabalho de
terapia, né, de massoterapia (...). O mesmo jeito que você tá vendo aqui é o meu
cartão de visitas, né? E aí foi ficando... então essa aqui é a única abordagem que eu
tenho pro cliente, que eu deixo assim bem à vista.
84. P: Tem que deixar bem à vista. Tem alguém que chega a olhar assim... aí tem que
explicar?
85. Rita: Chega sim, eu explico! E você pega o papel e explica lá pra eles, se eles tiver
dúvida, né?
Nota-se também, que além da comunicação pela escrita, a trabalhadora ressalta a
necessidade de comunicar-se oralmente com o cliente, para que o objetivo de vender se
concretize. Assim, as ações de comunicação observadas na atividade do trabalhador informal
coadunam com a definição de Zarifian (2003) sobre o ato de comunicar-se (com colegas de
trabalho, clientes, órgãos superiores), que implica uma compreensão mútua, a fim de realizar
um acordo tendo em vista um objetivo comum. Um vendedor que se comunica em sua
atividade com um cliente, por exemplo, espera firmar um acordo sobre um produto que irá
satisfazê-lo. Atingir o acordo supõe compreender o ponto de vista alheio, que é ponto de
partida para qualquer comunicação bem sucedida.
Ainda quanto às habilidades comunicativas, percebe-se no trabalho do ambulante
variadas situações em que se precisa negociar os serviços em língua estrangeira, o que se
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configura como um obstáculo a se contornar, quando não se detém o conhecimento da língua.
Os trabalhadores da praia sempre concordam quanto a serem capazes de falar várias línguas
estrangeiras, conclusão foi alcançada com base em inúmeros e repetidos relatos de vendedores
que tanto no período das observações de campo, quanto nas entrevistas de IaS, afirmaram
entender inglês, espanhol, francês e italiano. Porém, entre esses casos são poucos os
vendedores que de fato chegaram a estudar no ensino formal tais línguas, sendo a maior parte
da aquisição de conhecimentos em línguas e da comunicação com turistas estrangeiros
fundamentadas em experiências práticas do cotidiano de trabalho. Ao se confrontarem com
essa situação rotineiramente, os vendedores vão formando um repertório, um acervo de
saberes práticos que vai se consolidando dia após dia.
Exemplos de como gerenciam essa barreira na comunicação se encontra na fala de
Luís e na de Rita: ele se utiliza da ajuda de colegas de praia para compreender e falar línguas
estrangeiras e ela articula os saberes formalizados e os práticos nesse processo. Além disso,
notaram-se menções ao manejo da barreira da língua na entrevista de Alex e Fred, ao
explicarem o procedimento de traduzir o cardápio para o inglês a fim de facilitar a troca de
informações com turistas estrangeiros. Verifica-se uma quarta alternativa de lidar com o
impasse da diferença cultural e linguística no discurso da vendedora Yara:
276. P: Imagina que eu venha aqui trabalhar amanhã, e se chegar algum gringo e eu
não souber falar a língua dele o que é que eu faço?
277. Yara: Não, às vezes eles pergunta se eu entendo um pouco de inglês, se italiano
ou francês, né, argentino... Aí eu falo que inglês eu não entendo é nada. Mas se eles
falarem, assim, outra língua assim como o espanhol, o italiano, o argentino, como eu
já to acostumada há 10 anos aqui eu já vou entender.
(...)
282. P: Sim, mas como é que faz? Se ele chegar falando inglês?
283. Yara: É, quando eles perguntam o preço que eu não sei dizer, né... às vezes
quando é 25 eu sei, né? Quando ele fala eu entendo, né? Agora, quando é assim,
acima de 50 [valores acima de R$50,00], aí eu anoto no papel, eu faço, né? [faz gestos
com a mão]. Aí eles entende.
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Observa-se que a vendedora admite a lacuna na compreensão da língua inglesa e a
esclarece para os consumidores estrangeiros. Caso haja a necessidade de vender para estes, a
trabalhadora busca auxílio na combinação da comunicação não verbal, através de gestos, e
verbal, por meio da escrita. Os trabalhadores apresentaram diferentes estratégias para lidar
com a diferença de línguas, todas válidas para a concretização do ato da venda. Nesse sentido,
não há apenas uma única maneira de ser competente em relação a um problema, há várias
condutas possíveis, pois há diversas combinações de recursos a serem efetuadas diante de
situações como esta da comunicação ou de outras já exploradas nesse trabalho. Assim, a
competência do trabalhador está em saber combinar diferentes recursos, não apenas
adicionando-os, mas montando uma dinâmica interacional entre diversos elementos (Le
Boterf, 2003) – nos casos mencionados, a combinação de conhecimentos adquiridos na
prática, saberes escolares, experiências passadas, habilidades comunicativas, táticas de
improviso, cooperação com colegas.
9.2.6 O relacionamento interpessoal: cooperação e confiança, competição e
concorrência.

No cotidiano do vendedor ambulante observam-se as mais variadas relações mantidas
com os colegas de praia, sejam vendedores informais concorrentes, barraqueiros e
quiosqueiros ou comerciantes formais da orla, que vão desde a confiança e cooperação até às
práticas competitivas e pouco amistosas entre eles. As primeiras relações se traduzem nas
pequenas ajudas do dia a dia, em combinados não escritos ou formalmente estabelecidos, mas
que sustentam a teia de solidariedade entre os trabalhadores e alimenta trocas de favores. Já as
manifestações de conflitos se ilustram por práticas de enganar clientes para “roubá-los” do
concorrente ou em acordos informais que certo grupo busca impor, sem serem bem aceitos
por todos.
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Acordos coletivos dentro de tais subgrupos são comuns nessa atividade. Um exemplo
deles se expressa na entrevista de IaS dos vendedores responsáveis pelo carrinho de crepe, os
quais afirmaram que existe um tabelamento informal de preços entre os vendedores de crepe
na praia. Segundo informaram os participantes, os ambulantes acertaram entre si um preço
único para os crepes – configurando-se um pequeno cartel26 local – cuja prática dificulta a
concorrência e as possibilidades de o consumidor procurar por preços mais baratos, conforme
ilustrado pelo trecho abaixo:
362. P: Como é que você definiu o preço dos produtos?
363. Alex: Aí vai pelos outros, né. Se os outros aumentar tem que aumentar também,
senão... se for vender baixo aqui... Pronto: se eu oferecer de R$8,00, meu cardápio for
de R$ 8,00, aí o dos outros vão ficar abaixo. Aí tem que ser o mesmo preço!
364. P: E como você sabe o preço dos outros?
365. Fred: A gente já combinou tudinho pra ser só um preço só. (...) Ninguém pode
dizer que tá vendendo mais barato do que outro.
370. P: Ah, então as pessoas não tem nem como escolher... se é o mesmo preço vai
pra qualquer um.
371. Alex: Qualquer um aqui... Pronto, se você passa ali e chama é o mesmo preço.
372. P: Ah, não sabia!
373. Alex: É, mas tem gente que gosta de um, e do outro já não gosta, que faz meio
mole, meio pesado... isso varia.
Dessa maneira, configurado o cartel, as pessoas poderiam ir a qualquer crepe que seria
o mesmo preço. O que define a preferência de um cliente por um vendedor específico é a
qualidade do crepe que ele produz. Ademais, vale lembrar que essa atitude de colocar os
preços no mesmo patamar envolve competências relacionais de comunicação entre os pares,
as quais demandam capacidade de negociação27.
Torna-se oportuno ressaltar que a categoria de vendedores de crepe se apresenta
bastante “unificada” em diversos sentidos: conformidade a preço acertado coletivamente, tipo
de vestimenta durante a atividade laboral, modelo dos carrinhos, formas de organização dos
produtos e gerenciamento das tarefas (um que prepara, outro que entrega aos consumidores26

Cartel é um acordo explícito ou implícito entre concorrentes para, principalmente, padronização de preços.
Assim, diferentes empresas adotam um preço único para os mesmos produtos.
27
Tais competências serão tratadas em tópico específico (9.2.3).
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clientes – por exemplo). As falas acima deixam transparecer aspectos de coletividade
articulada entre os vendedores de crepe. São normas e modos de fazer coletivos que diante da
ausência de regulamentação jurídica específica e de tarefas prescritas por uma hierarquia
atuam como uma instância impessoal da atividade informal.
Num meio tão saturado de “crepeiros”, as maneiras de se sobressair diante de tantas
semelhanças se expressam na garantia de um produto de qualidade, fidelização de clientes e
busca por espaços onde há menor concorrência, que expressam uma busca pela diferenciação
e especificação, segundo os vendedores Alex e Fred:
295. P: Como é que faz pra se destacar no meio desse monte de crepe daqui?
296. Alex: Se tiver um lugarzinho mais vazio pra ali, nós vamo pra lá. Fica lá um
pedaço...
297. Fred: É, a gente procura um canto que tem mais pessoas pra comprar.
298. P: Tem mais pessoas, mas se tiver mais crepe junto... concorrência, entendeu?
299. Alex: Aí quem fizer melhor é quem ganha... quem faz mais bonito.

Na fala da participante Yara, nota-se as relações de cooperação estabelecidas no
decorrer das atividades, quando ela relata confiar seu material a um comerciante formal:
19. P: Amanhã então caso eu venha te substituir aqui no seu trabalho o que é que eu
tenho que fazer? Eu faço o que primeiro?
20. Yara: Chega, você vai pegar a mercadoria lá onde eu guardo, que é naquele
barzinho lá amarelo.
21. P: Certo, você guarda lá.
22. Yara: Aí pega as bolsas e traz pra cá também.
23. P: Tem alguém lá que é responsável por isso?
24. Yara: Tem, tem, é o João28, o dono do bar... eu tenho que deixar lá porque não
tenho carro, aí não dá pra trazer tudo de ônibus. Aí pronto... você fala com ele e
depois traz tudinho pra cá.

Outro exemplo dessa cooperação se apresenta na relação da participante Rita com os
trabalhadores do bar em frente ao seu ponto (com os quais estabelece vínculos de parceria) e
também com uma comerciante formal da orla, onde guarda seus materiais:

28

Pseudônimo. O nome original fora preservado para ocultar a identidade do sujeito.
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26. P: Aí pega sua maca onde?
27. Rita: Essa maca eu deixo todos os dias aqui, nessa... nessa loja aqui [diz o
nome]. Só que é em cima, na casa da dona Maria29, né... ela me aluga um
espaçozinho lá...
(...)
52. P: Ok... e depois?
53. Rita: Pois é, depois você tem que montar a tenda. Esse daqui é o pessoal que
monta pra mim, né? Esse menino [aponta para um rapaz], exatamente esse menino
aí. Ele monta e ele... no final do trabalho... ele monta de manhã, e no final do
trabalho ele guarda.
54. P: Mas você alugou ou eles cedem mesmo?
55. Rita: Não, eles me cederam. Eles queriam muito que eu viesse pra cá. Porque, na
verdade, assim, também traz o cliente pra eles, né? Tem clientes que vem pra
massagem, fica esperando, aí tomam uma água, água de coco, e tal... então nós
fizemos mais ou menos assim uma parceria. (...) Eu mando cliente pra eles e eles
montam pra mim. Então é tudo assim... uma parceria mesmo, é amigável.
(...)
62. P: Então todo dia tem que falar com ele ou já sabe que vem nesse horário?
63. Rita: Não, ele já sabe. Já deixa montadinho pra você.
No caso acima relatado, as relações de cooperação e confiança vão além daquelas
manifestadas no primeiro fragmento (da vendedora Yara), no qual se mostrava presente
apenas um auxílio de mão única oriundo do comerciante que guardava as mercadorias sem
cobrar favores ou dinheiro em troca. Na situação acima transcrita, as relações da trabalhadora
informal com os comerciantes da orla ocorrem através de intercâmbio de favores e ganhos
para os dois lados, atravessadas por habilidades de negociação e comunicação. São
estabelecidas trocas que favorecem ambos os parceiros – no caso da massagista, ela ganha o
espaço para guardar seus materiais e a montagem de seu ponto, enquanto que na outra via os
comerciantes do bar ganham indicação de clientes e a vendedora da loja recebe um
pagamento pelo aluguel de seu espaço.
É comum encontrar nesta atividade a confiança depositada nos colegas, especialmente
aqueles que ocupam espaços vizinhos. Nos relatos das duas trabalhadoras fixadas no calçadão
observou-se que quando há a necessidade de se ausentarem de seu posto por alguns instantes
29

Pseudônimo. O nome original fora preservado para ocultar a identidade do sujeito.
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para ir ao banheiro, comer ou resolver qualquer outro problema elas se sentem seguras em
deixar os vendedores próximos observando seus produtos para que ninguém os roube, como
ilustrado na fala de Yara:
129. P: E quando precisa sair, às vezes pra pegar um troco, faz como?
130. Yara: Eu saio e a cliente fica na banca... e também às vezes quando eu preciso
ir ao banheiro, às vezes tem um vendedor aqui e eu peço pra ficar olhando, pra se
chegar alguém dizer que eu volto já, né?
Conforme discutido anteriormente, as relações dos vendedores mantidas com colegas
de praia nas trocas de favores, cooperações diversas ou acordos para demarcação de um
espaço próprio exigem do trabalhador competências relacionais significativas, envolvendo
habilidades de negociação e uso de ferramentas comunicativas importantes para a efetividade
das transações.
Estes resultados corroboram estudos anteriores sobre trabalhadores informais, a
exemplo de Barroso (2011), Ackerman (2007), Lima e Conserva (2006) e Salvitti et al (1999),
ao retratarem a construção de redes solidárias entre eles. No estudo de Barroso (2011),
constatou-se que os vendedores costumam auxiliar uns aos outros através do ensino de
algumas táticas para venda de mercadorias por um preço maior, utilizando-se de ferramentas
semelhantes às encontradas por vendedores da presente pesquisa (os casos de Yara e Luís), a
saber, a explicitação da qualidade do produto e a confecção de um cartão de visitas. Também
foi constatada a colaboração entre comerciantes formais e informais, traduzidas em troca de
favores, em situação quase idêntica à encontrada nesta pesquisa.
Outro ponto refere-se à conquista do local para trabalhar, que implica uma necessidade
de ampliação de redes de contatos com outros ambulantes, conforme apontam Lima e
Conserva (2006). Segundo os autores, “o tornar-se ambulante exige novas competências
mediadas por esse capital relacional inicial, que pode significar aumento da clientela” (p.89).
Analogamente ao encontrado nesta pesquisa, o estudo de Ackerman (2007) revelou também
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trajetórias de trabalho inseridas em redes socioprodutivas, baseadas na sociabilidade e
solidariedade, as quais oferecem suporte emocional e criam no trabalhador uma sensação de
segurança e pertencimento social.
Verifica-se também na atividade do vendedor ambulante a criação de normas próprias
de convivência, que apesar de não formalizadas constituem padrões de conduta supostamente
aceitáveis por uma maioria. Por outro lado, tais normas nem sempre são unânimes, e
eventualmente geram oposição, como se verifica na fala de Luís, em que transparece certo
desconforto em relação à posição que a maior parte dos vendedores de telas costumam tomar
quanto à precificação das mercadorias:
226. Luís: (...) Aqui geralmente os vendedores novatos que vem no ramo eles vem
pra querer explorar um pouco no valor de seus trabalho. Como eu já me habituei
aqui, já trabalho no sistema mais popular, dando direito tanto ao rico como ao
pobre, ou quem vive na classe média poder ter um trabalho meu a adquirir, eu não
exploro no preço. Muita gente, eles querem botar regra em cima de mim mesmo, pra
eu aumentar o preço das telas, e comunicar todos os meus vendedor que se baseie
por mim o valor. Eu não aceitando as condições dele muitas vezes cria um clima
desagradável, desconfortável. Porque eu trabalho com preço para todos. E eles
querem botar regra.
Nesse trecho percebe-se uma tentativa dos vendedores de telas – em certo ponto
semelhante a dos ambulantes de crepe – em uniformizar o valor das mercadorias. O vendedor
relata o desconforto que sente em relação a tal imposição por acreditar que os produtos podem
ser vendidos a preços mais populares, o que reflete a disputa de perspectivas nem sempre
amigável e presente em qualquer contexto de atividade comercial.
Nesse contexto, verificam-se relações de disputa, concorrência e desavenças entre os
vendedores do mesmo ramo de produtos de forma mais frequente e, com menor frequência,
tal “desentendimento” se verifica entre trabalhadores de categorias comerciais distintas,
conforme será discutido em parágrafo seguinte. O primeiro caso está exemplificado nas falas
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de Yara, ao relatar a relação competitiva com outras vendedoras de moda praia e de Rita, ao
falar sobre a concorrência com colegas do mesmo ramo:
Trecho de Yara:
197. Yara: Aqui eu não derrubo ninguém não. Tem uma menina ali na frente, uma
moreninha, que chega um cliente lá e [diz] “não, eu vou ali na Yara”, [e ela]: “não,
num presta não”. Ela fala desse jeito. Porque eu trabalho com a liganete e trabalho
com a lycra. E trabalho com a lycra Santa Constancia, que é bem “maciinha”, que é
essas que você tá usando.
(...)
203. Yara: Aí elas fala, “ah, a malha dela não presta, que é liganete” (...) Mas eu sei
que duuura muito. Aí elas fala pras clientes que a minha mercadoria não presta. Aí
chega as cliente aqui na minha banca e eu faço propaganda do meu trabalho. (...)
Tá, tudo bem, a pessoa pode competir com o outro, mas derrubar mercadoria, não.
(...)
213. Yara: As cliente não entende dessas coisa de material, mas só porque as minhas
clientes chega aqui e vê o meu atendimento aí falam assim: “o seu atendimento foi
melhor do que o dela, pois então eu vou comprar o seu”. (...) “porque você soube
explicar o seu trabalho e ela não, ela tentou lhe derrubar”. As clientes chegam
mesmo falando isso pra mim. E volta pra comprar várias vezes.
Trecho de Rita:
355. Rita: É como um outro dia... Outro dia, um cliente perguntou por mim, pras
outras massagistas aí, duas meninazinhas... E elas falaram que eu não tava mais
trabalhando na praia. Daí o cliente veio andando e se deparou aqui comigo, né? (...)
Com certeza ela queria pegar o cliente. (...) Eu já não faço isso. Eu não pego cliente
de ninguém. Mas elas fazem isso mesmo. Qualquer um massagista aqui, que você
perguntar por mim, “não sei, não conheço...”. Ninguém sabe, ninguém viu. Mas eu
não me importo, os clientes, meus, eles vem, vai embora e quando volta eles me
acham, não adianta, eles me acham!
Em ambos os discursos sobre a competitividade na praia, as trabalhadoras fazem
alusão ao gênero profissional como fonte de referenciamento da atividade laboral: há uma
suposta regra de conduta que deveria ser respeitada pelos trabalhadores no sentido de não
falar mal do trabalho do outro (como no caso de Yara) e não despistar clientes (no caso de
Rita). Em suas falas, elas se julgam corretas e em sintonia com o que consideram adequado
em contexto de prática profissional e avaliam criticamente a postura de suas concorrentes.
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Percebe-se também nos dois casos a confiança que elas têm no próprio trabalho e a certeza de
que fidelizam os clientes a ponto deles sempre voltarem a fazer negócios com elas.
Como já fora mencionado, existem casos, ainda, de atrito e desentendimentos entre
trabalhadores de ramos distintos de comércio e serviços. Pode-se ver um exemplo disto na
fala de Rita, mostrando-se incomodada com a invasão de seu espaço de massagens por
vendedores de CDs que colocam música alta perto de seu ponto:
288. P: Me fala então... tem alguma dificuldade, que se eu viesse trabalhar aqui no
seu lugar eu iria ter?
289. Rita: Uma coisa que acontece bastante é a música alta. Isso aí tira a gente da
concentração, quebra o clima. Outro dia parou um aqui, o cliente quase ressonando,
né? O cara ligou a música aqui! Eu falei: “ah, aí é sacanagem!”. Mas dificuldade
com o pessoal que trabalha você não teria nenhuma, porque a gente tem que ser
simpático pra isso ser recíproco. Então eu não incomodo ninguém, mas também não
quero que ninguém me incomode. Mas a dificuldade seria essa... Eu, basicamente,
diria a você que você não iria conseguir muita coisa com essa música alta. E não é
uma música boa de se ouvir, são umas letras muito baixaria. Isso também me
incomoda muito. (...) Porque se fosse uma música popular brasileira, um samba, um
pagodinho... mas no nível certo também da música, nem diria nada não, entendeu?
O discurso da trabalhadora transparece aspectos tangentes à noção do que se deve ou
não fazer na praia. Assim como já referido em discussão sobre a competitividade com os
colegas, nesse caso também se identifica em seu discurso a necessidade de que sejam
seguidos certos padrões de conduta para o funcionamento harmonioso do ambiente de
trabalho. Há a noção de que deve se ter reciprocidade nos atos – agir de forma supostamente
“gentil” para que consiga receber bons comportamentos em troca. Além disso, nota-se no
discurso uma avaliação pessoal sobre o ambiente propício para realizar uma boa massagem: é
preciso ter um ambiente relaxante e privado, sendo possível incluir músicas do tipo citado
(MPB, samba, pagode), mas não outras que atentem contra a moral e os bons costumes.
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9.2.7 Administração de conflitos e resolução de problemas

Em diversas situações de trabalho é comum o vendedor se deparar com conflitos a
resolver e eles estão espalhados por muitos dos tópicos explorados nesta dissertação. São
conflitos, conforme classificados por Nascimento e El Sayed (2002), referentes a rixas
pessoais (discórdias entre vendedores do mesmo nicho de produtos ou mesmo diferentes,
como relatado por Rita ao falar sobre a dificuldade de relação com outros ambulantes) e
hierárquicos, como na situação de Luís quanto aos revendedores de suas telas, quando não
efetuam o devido pagamento. Ainda conforme os autores supracitados, também podem ser
enquadrados como pontos de conflito os direitos não atendidos dos ambulantes em relação à
prefeitura – Luís e Rita se referem a esse impasse em suas entrevistas – e, ainda, a
obrigatoriedade de consenso, como observado na fala 226 de Luís sobre a imposição de certos
vendedores para aumentar o valor das telas vendidas pela categoria.
As habilidades de administração de conflitos são ilustradas pela fala de Rita, quando
relata sua ação diante de um provável choque de horários entre seus clientes:
100. P: E, por exemplo, se tiver duas pessoas ao mesmo tempo querendo, como é que
eu faço?
101. Rita: Não, aí você... Bom, é como outro dia, por exemplo, eu cheguei, já tinha
marcado com um casal. Só que antes de eu chegar o X. me telefonou dizendo “olha,
tem um cliente aqui pra senhora”. Eu falei “olha, eu tinha um horário marcado, esse
horário de 9h era pra uma outra pessoa”. Aí eu pedi pra ele esperar. Que era só o
senhor que ia fazer, justamente, a esposa não ia fazer. Aí ele sentou e ficou esperando.
Aí eu trabalhei com a pessoa que tinha marcado a hora e depois trabalhei com essa
outra. (...) Mas eles entendem perfeitamente. Isso já aconteceu antes e sempre dá
certo... resolvo direitinho.
103. P: Entendi, então nesse caso é pra eu fazer a negociação.
104. Rita: Aaah, sim, quando tem esses casos tenta fazer uma negociação!
Nota-se na fala da trabalhadora o uso de ferramentas pessoais de comunicação e
negociação com clientes para resolver o problema. Seu comportamento diante do imprevisto
foi selecionar as prioridades, de acordo com a agenda que já havia sido prevista para o dia.
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Assim, com certo “jogo de cintura” e flexibilidade para sair de situações conflituosas,
priorizou-se o compromisso com o cliente já agendado, mas sem perder o outro que
demonstrou interesse em fazer no mesmo horário.
A vendedora também relata que já havia enfrentado esse mesmo conflito outras vezes.
Em muitas situações foi possível verificar que os trabalhadores se utilizam de experiências
anteriores para resolver problemas atuais. Conforme pensamento de Perrenoud (1999) é
característico desse processo o resgate de vivências passadas para inventar soluções originais
à resolução do problema. Assim, quando o vendedor se vê diante de uma situação de seu
cotidiano que lhe parece nova ele tende a fazer uma analogia com situações conhecidas do
passado, mobilizando recursos parecidos com os que já foram utilizados anteriormente, mas
adaptados ao novo evento, que sempre guarda algo diferente do anterior. Dessa maneira, é
necessário mobilizar também certa criatividade para responder à novidade da situação.
9.2.8 As atitudes no trabalho: responsabilidade, comprometimento, preocupação com
a qualidade do serviço e comportamento ético

Os trabalhadores entrevistados demonstraram comprometimento com os clientes e
com a qualidade dos serviços e produtos ofertados, responsabilidade pelo negócio e amostras
de comportamentos “éticos” (respeito e reciprocidade ao próximo, solidariedade, honestidade,
respeito a direitos autorais) na atividade. A responsabilidade (no sentido proposto por Zarifian
como algo que depende do trabalhador, ser responsável por alguma coisa e em relação a algo)
pode ser percebida na fala de Alex quando afirma que “não posso deixar o negócio cair... se
‘fazer’ besteira não consegue mais não”, o que reflete o peso que tem como dono do negócio
e ao mesmo tempo trabalhador engajado nas tarefas de produção. A responsabilidade torna-se
uma contrapartida da autonomia, quando se tem que assumir a frente da avaliação da situação,
da iniciativa e dos efeitos daí decorrentes (Zarifian, 2001).
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A dedicação aos clientes é averiguada em vários discursos dos vendedores, na medida
em que costumam observar seus gostos e preferências por certos produtos e serviços e
procuram, então, adaptarem-se para ofertar o melhor serviço possível. Nesse sentido, os
vendedores de crepe, por exemplo, reservam certa margem de manobra para produzir o crepe
de acordo com o pedido do cliente (o vendedor Luís relatou também fazer telas sob
encomenda), trocando os ingredientes e fazendo-o diferente do que consta no cardápio:
400. Fred: Uma vez a gente tava aqui e uma moça pediu pra gente fazer do mesmo
jeito da foto. Ele fez do mesmo jeito, a foto. A moça aprovou muito, gostou muito.
401. Alex: É... Já terminei assim pra fora chocolate, nutella... aí a moça pediu pra eu
fazer, eu disse “acho que eu vou tentar”.
402. P: Qual sabor?
403. Alex: Nutella com chocolate. “Vou tentar”, tentei e consegui do mesmo jeito.
Ainda nessa questão, a vendedora Yara preocupa-se bastante com a qualidade de seus
materiais e o bom nível de seu atendimento ao público. Em várias falas, é possível notar que a
vendedora se refere ao fato de se levantar para atender o cliente, provar neles as peças e
deixarem voltar para trocar caso não deem certo, o que demonstra sua atenção e disposição
em ofertar todas as maneiras possíveis de agradar o consumidor e fidelizá-lo para futuras
vendas, como ilustrado a seguir:
115. Yara: E a qualidade do meu bojo também é muito fundo, não é daqueles raso
que deixa os seios amassados. Esses daí duros não presta... Eu aconselho a cliente a
não comprar mesmo sutiã de bojo duro!
No primeiro extrato, vale ressaltar, além de a vendedora demonstrar profundo
conhecimento sobre o material de seus biquínis, comparando-os com outros de menor
qualidade (que podem ter sido já utilizados e abandonados em decorrência da má experiência
com ele), também manifesta uma preocupação com os impactos que certo tipo de material
(avaliado como de má qualidade) teria para o consumidor final, agindo no sentido de orientálo a não comprar tal peça.
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A preocupação com a qualidade do trabalho também foi bastante notada no discurso
da participante Rita. Como representante dos trabalhadores de serviços, ela transpareceu
bastante dedicação à realização de um bom serviço de massagem, reafirmando, em vários
trechos da entrevista, a necessidade de se estudar o organismo da pessoa a cada sessão,
aprimorar suas técnicas através de cursos, de pesquisas na internet e de suas experiências
anteriores para transformar a técnica aprendida no curso de massoterapia. Segue abaixo
fragmento em que a trabalhadora se empenha na excelência do serviço e na satisfação do
cliente:
391. Rita: É uma hora de massagem completa, e às vezes passa. Se a pessoa tiver
nódulos, tiver dificuldade na circulação, você tem que deixar a pessoa em forma, né?
Você não pode deixar a pessoa mais ou menos trabalhada.
(...)
411. Rita: Mas passa tão rápido! Tem uns que fala “já acabou? Já passou 1 hora?”,
nem percebe. Tirando outros que dormem, né?
412. P: Aí é pra fazer o que? Acordar a pessoa?
413. Rita: Não, acordar não. Deixa a pessoa relaxar um pouquinho, uns dez, quinze
minutos... aí a pessoa quando vê que eu já não tô mais fazendo aí ela acorda.
414. P: Mesmo que tenha outro cliente já marcado? Você deixa?
415. Rita: Se a pessoa tiver dormindo profundamente eu deixo. Eu atraso a massagem
do outro em dez minutos, mas eu deixo ele relaxar um pouquinho. Aí tem uns que tá
ali entre dormir e entre acordado... em órbita. Não pode interromper esse momento,
tem que ser completo.

Em todas as falas aqui referenciadas é comum encontrar uma competência de serviço,
consoante a definição de Zarifian (2001). De acordo com esta concepção, trabalhar, por si só,
já é gerar um serviço, é modificar o estado de outro indivíduo, o destinatário do serviço. Nos
casos acima transcritos, tanto na fala de Yara quanto na de Alex e de Rita deixa-se
subentendida essa perspectiva, que atravessa não só a execução de um serviço no sentido
estrito do termo (contrapondo setor terciário e setor industrial), mas também à venda do
produto, que também é um serviço, já que tem por fim um destinatário.
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Assim, as falas dos participantes remetem a uma preocupação com a qualidade final
do serviço, que não somente reside na oferta de uma mercadoria apresentável ou de boa
qualidade, mas também na possibilidade de o cliente participar da produção desse serviço
(como no caso do crepe personalizado de acordo com o gosto do cliente) e na relação que este
produto (seja ele material – biquíni, ou imaterial – massagem) mantém com o destinatário,
com as implicações e transformações que acarretará para a vida dele. Além disso, desenvolver
uma competência de serviço implica agir com atenção, respeito e generosidade em face do
outro. Na outra mão, o serviço não é unilateral e engloba uma parcela de negociação,
reciprocidade e compromisso (Zarifian, 2001).
Portanto, conforme acepção elaborada por Zarifian (2001) pode-se enquadrar a
atividade do vendedor ambulante como inserida na lógica de resposta aos usos que os clientes
fazem dos serviços e produto. O parâmetro mais significativo para avaliar a produtividade
segundo essa lógica consiste na capacidade de ouvir e compreender os problemas postos pelos
consumidores. Assim, não importa a lógica da colocação mercantil dos produtos, na qual se
trabalha rápido para vender a maior quantidade de produtos, mas sim o tempo passado com
cada cliente para corresponder às suas necessidades de consumo e a avaliação da utilidade e
dos benefícios que o produto trará para o destinatário final.
Essa lógica é marcante nas falas de todos os participantes dessa etapa: os vendedores
gastam considerável parte de seu tempo na praia dialogando com os compradores que
permitem essa aproximação. Eles gastam seu tempo explicando a origem dos produtos, a
qualidade do que está sendo ofertado, deixam o cliente à vontade para escolher o que quer e
como quer que o produto lhe seja entregue (seja um crepe de sabor diferente, seja uma tela
feita sob encomenda ou uma massagem localizada numa área do corpo de sua preferência).
Observou-se a referência a aspectos éticos nas falas de vários vendedores, entre eles
Yara, quando fala sobre não ser correto derrubar o produto da concorrente, e Rita quando

178

afirma seu respeito para com outros ambulantes da praia, asseverando a necessidade de ser
empático e recíproco em suas ações para não invadir o espaço do outro. Para o senso comum
pode parecer que o contexto do trabalho informal é pouco ético ou aético, mas essa não é a
realidade. De fato, apesar da ocorrência de deslizes quanto a regras jurídico-legais, a
existência de relações comerciais entre esses trabalhadores, em contexto de trabalho, força ao
respeito de certo conjunto de regras, respeito esse que é condição para que a atividade
prossiga sem atropelos; tal tipo de fenômeno é referido para outros contextos, nos quais
aparentemente haveria anomia e vazio ético, como é o caso dos estabelecimentos prisionais,
mas este não é o caso, quando se olham essas instituições mais de perto (Lhuilier et al, 2009).
Algumas entrevistas, notadamente a do vendedor Luís, evidenciaram o respeito a certos
aspectos como a cópia de outros trabalhos e a preocupação com o pagamento de impostos.
Esses dois elementos são marcantes na fala do vendedor, que já se formalizou como
microempreendedor e luta pela formalização de outros vendedores.
A preocupação deste produtor e vendedor de telas artesanais com o processo de pintar
figuras que já tenham sido originalmente publicadas em outras fontes está expressa no
seguinte trecho:
190. Luís: Aí esses daí [referindo-se à reprodução de telas] é um trabalho que todos
os artista copia. Por que copiam? Porque como Romero Brito levou sorte na vida,
como conterrâneo meu que levou sorte, e então os quadros dele ficou na moda... os
quadro dele na moda é como cantor: o cantor quando fica na moda aí vem por trás
os pirata pra poder ganhar dinheiro em cima. Então todos eles copia. Eu também
copio, mas não assino, por causa de direitos autorais. Porque quem fez o original
deve ser respeitado.
No trecho acima encontram-se referências a normas que deveriam ser seguidas pelos
artesãos e um “não se deve fazer” inerente a esse tipo de atividade. Mais uma vez se configura
uma referência às práticas que são permitidas ou não dentro de um gênero profissional,
conforme já extensamente discutido em tópicos pertinentes nesta seção de resultados.
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9.3. Os conhecimentos formais e práticos

9.3.1 A interação entre os conhecimentos formais e práticos
Conforme esperado, conhecimentos de ordem prática puderam ser detectados no
exercício

profissional

observado,

abarcando

igualmente

algumas

interações

com

conhecimentos de natureza escolar. Tais interações não ocorrem com a frequência que seria
desejável (Da Rocha Falcão, 2006; 2008), e também no presente caso não se pode mencionar
transferência importante de conhecimentos escolares para a atividade laboral observada. Toda
competência dos trabalhadores se apoia em diversos conhecimentos adquiridos que são
mobilizados em situações de trabalho. A interação entre tais conhecimentos, sejam práticos ou
formais, se apresenta em vários trechos das falas dos vendedores. Muitas vezes é difícil
identificar de forma exata onde tal conhecimento foi adquirido (se na vida ou na escola).
Conforme aponta Zarifian (2001) embora a competência seja claramente identificável pelo
comportamento, é fruto de inúmeras trocas de saberes e de variadas ligações entre atividades,
não sendo possível atribuir um saber à sua real fonte, pois depende do desenvolvimento dos
saberes de uma sociedade, dos avanços científicos, do sistema educativo, das experiências
oriundas da variabilidade das situações de trabalho, entre outros.
A interação de saberes científicos e espontâneos é evidenciada no discurso de Rita, a
única do grupo de participantes que fez curso técnico para desenvolver seu ofício:
275. Rita: (...) Então... é, como eu te falei, eu fiz um curso de massoterapia no Rio, né.
Mas a massoterapia, você pega todas essas outras manobras, outras massagens... que
você vai aplicar no... no lugar certo, de acordo com a necessidade do organismo.
Então eu criei a minha massoterapia, entendeu? A teoria, a prática, eu peguei lá...
mas depois eu juntei essas manobras que eu aprendi aqui e fiz um pacote só.
Entendeu?
276. P: Certo.
277. Rita: É um tipo de massagem que eu mesma criei. Porque nem tudo que você
aprende na teoria você tem que desenvolver. Você não pode ficar só “porque é
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branco, é preto, é assim”. Não, você tem que usar sua criatividade, não é? (...) É o
meu toque, então eu criei meu tipo de massagem.
Percebe-se que a trabalhadora aliou o conhecimento técnico do curso com a prática,
em que inventa novas manobras, massagens, de acordo com o gosto das pessoas, de acordo
com o que “sente” da necessidade dos clientes. A vivência cotidiana da atividade lhe
proporciona inventar novas formas de fazer massagem, além daquelas prescritas na
escolarização formal. Essa escolarização não pode ser vista como a única fonte de
aprendizado para a técnica – na própria fala da massagista observa-se que o conhecimento
formalizado não lhe serve como referência principal, por exemplo, para identificar qual a
massagem que se adéqua à necessidade do organismo:
350. P: Mas como é que você sabe a necessidade?
351. Rita: É a prática, né? Às vezes quando você esta trabalhando a reflexologia, tem
um pé que a pessoa sente dor. Você chega no outro pé, a pessoa já não sente dor.
Entendeu? (...) E isso eu não vou perguntar se ele tá sentindo dor ou não. É só
olhando na face dele, ele deitado ali, eu vou olhando... se ele sentir eu vou mudando a
técnica né... vou mudando, vou mudando mas consigo resolver o problema, né?
Outro trecho que ilustra esse pensamento é quando Rita fala do “tato”, de sentir algo
que não está nos livros, está na prática cotidiana:
345. Rita: (...) É uma das coisas que a gente faz é olhar, se a pessoa tá sentindo dor,
sabe, o tato? Ou se a pessoa tá com o ar de expressão satisfeito, relaxado...
De acordo com as afirmações na entrevistada, pode-se inferir que não há um medidor
exato que esteja nos livros, que informe a necessidade de intervenção no cliente. Ela avalia
pela prática diária, que forma um acervo de conhecimentos práticos. Apoiando-se na visão de
Zarifian (2001), pode-se dizer que quanto maior a singularidade do evento, mais os esquemas
de saberes e comportamentos passados deverão ser mobilizados reflexivamente,
questionando-se se são válidos e apropriados para a situação. No caso da massagem, cada
cliente possui singularidades a serem tratadas, o que exige da trabalhadora constante reajuste
de suas técnicas, a fim de que sejam apropriadas a cada nova situação encontrada. A
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competência individual está, portanto, condicionada à combinação saberes decorrentes de
diversas fontes. O trabalhador as associa de tal forma que se torna difícil identificar como
aprendeu a resolver certo problema, já que é provável que tenha se utilizado de numerosas
fontes de conhecimentos de forma inconsciente (Zarifian, 2001),
Na mesma linha de raciocínio, os conhecimentos manifestados pelos trabalhadores
através do “tato” da massagista, da massa de crepe que fica “no ponto” ou que deve
permanecer aproximadamente 30 segundos na chapa, ou mesmo do olhar da vendedora Yara
que sabe a cor e o tipo de biquíni ideal para um cliente podem ser entendidos, segundo Le
Boterf (2003), como saber-fazer empíricos adquiridos através das lições tiradas da
experiência. É um conhecimento tácito que possui eficácia pragmática e imediata e não
necessariamente precisa fazer sentido do ponto de vista científico-formal. Assim, constituem
uma inteligência prática do corpo, que alertado por sinais visuais, olfativos, táteis, auditivos
possibilita ao trabalhador saber estimar, lidar com uma situação e interpretá-la sem que
precise fazer operações mentais complexas toda vez que se deparar com ela.
Identificam-se na atividade do vendedor ambulante alguns conhecimentos que
possuem fundamentação escolar e os ajudam em suas tarefas diárias, interagindo com
diversos saberes oriundos da experiência. Tal saber escolar se apresenta, por exemplo, nas
capacidades matemáticas de estimativa e cálculos mentais desenvolvidos por Luís:
84. Luís: eu levo em torno de... do morro do careca até o hotel “Xers”[Serhs], eu
levo em torno de duas horas de andada. Duas horas pra ir e duas horas pra voltar.
Da mesma forma, a vendedora Yara usa sua capacidade de traduzir em números uma
situação do cotidiano e formula uma estimativa, um conhecimento matemático usualmente
aprendido na escola (noções básicas de porcentagem) moldado de acordo com a realidade
avaliada do contexto de trabalho (observação da rotina de turistas ao longo dos anos):
178. Yara: Ave Maria, eu vendia bem demais! Muito. Caiu 90% o movimento de antes.
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De uma maneira geral, os trabalhadores informais entrevistados demonstraram utilizar
habilidades matemáticas básicas para a consecução dos objetivos do trabalho, como calcular
a quantidade de material a comprar, quantidade vendida e lucro obtido para reinvestir no
negócio, administrar o dinheiro do negócio e o pessoal, manejar o pagamento dos
funcionários envolvidos, calcular contas e trocos na prática diária. Nenhum deles – do menos
ao mais escolarizado – disse ter dificuldades em calcular contas ou dar trocos e foi unânime o
fato de dispensarem qualquer ferramenta (calculadora, celular, caneta e papel) para cálculo.
Todas as transações são feitas de cabeça, procedimento justificado com base nos poucos
números que precisam calcular, como exemplificado na fala de Rita:
294. P: E quando há situações envolvendo troco, matemática? Eu sou péssima em
matemática, como eu faria aqui pra te substituir?
295. Rita: Não, eu não tenho problema, desenrolo fácil, fácil. Acho que você não
teria dificuldade nenhuma nisso!
296. P: Quando tem um cálculo difícil, vai na mão mesmo ou na calculadora...?
297. Rita: Não, não, qualquer cálculo aqui... Meus cálculos aqui é simples, né? É
simples, é uma coisa que eu não tenho muito que calcular né? É de cabeça mesmo.
Não tem número quebrado.

Em outro caso, o de Alex, mesmo trabalhando com alta demanda de resolução de
problemas matemáticos (há mesas que pedem de 15 a 20 crepes de uma vez), este vendedor
afirmou não precisar utilizar a calculadora. O fato de não se utilizarem de ferramentas
auxiliares para cálculos na atividade, corrobora estudo pioneiro em psicologia cognitiva
(Carraher et al, 1991) que constatou notável taxa de sucesso dos trabalhadores informais
menos escolarizados na resolução de diversos problemas matemáticos do cotidiano sem
utilizarem qualquer equipamento auxiliar, apresentando, porém, dificuldades em resolver
problemas matemáticos complexos em contextos formais.
Carraher et al (1991) explicam tal diferença de desempenho tendo em vista que na
vida real esses trabalhadores estão habituados a resolver problemas em situações
significativas e utilizando métodos que preservam o significado, diferentemente do contexto

183

escolar. A situação social e o acesso a certos recursos culturais afetam a organização dos
comportamentos tornando-os radicalmente distintos quando o trabalhador resolve problemas
em situações diferentes. Assim, concordando-se com Da Rocha Falcão (2006) admite-se que
aqueles que não sabem escolarmente sabem diferentemente em outras realidades culturais e
possuem um tipo específico e semiotizado de conhecimento.
Entre todos os participantes, que afirmaram não se servirem de ferramentas auxiliares
para suas tarefas de transação de dinheiro, uma das vendedoras ressaltou, contudo, que
utilizava a ferramenta da calculadora para efetuar contas quando precisava calcular montantes
maiores de vendas e com maior agilidade:
284. P: Quando tem cálculo difícil pra fazer de matemática tem que fazer como?
285. Yara: De cabeça.
286. P: Não tem calculadora?
287. Yara: Eu sou muito boa em matemática. (...) Eu antes usava muito calculadora,
porque quando vinha cliente pra mim aqui era muito assim, de uma vez, a minha
banca arrodeava de gente. Aí ali tinha que usar uma calculadora pra ir mais rápido,
mas quando é só uma pessoa... é mais fácil.

Nesse trecho percebe-se, retomando-se o pensamento de Carraher et al (1991), como o
uso de amplificadores culturais da aprendizagem (calculadora, neste caso) fornece vantagens
no processo de calcular as quantias recebidas. O cálculo oral exige mais da memória,
prejudicando o desempenho do trabalhador quando há números grandes, enquanto que a
notação escrita elimina os requisitos de memória durante o cálculo, o que amplia seu potencial
para resolução de problemas.
Apesar da aparente “simplicidade” nas transações monetárias implicadas nas vendas,
nota-se que tal atividade de calcular não é tão simples como aparentam os vendedores em seus
discursos. Há complexidade quando precisam realizar contas de trocos em casos de eventuais
diferenças entre o câmbio da moeda estrangeira para a nacional. Nessa situação, dois
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participantes explicaram o processo para executar a transformação da moeda de outro país
para a nacional:
Trecho 1: Alex:
283. Alex: E tem vez que eles dão dólar...
284. P: Como é que vocês fazem? Trocam depois?
285. Alex: É, troca nos banco aí. É o jeito, né?
286. P: Mas me explica como é que faz na hora? O ideal é que venha em real?
287. Alex: É, mas se vier o dólar é melhor, porque é mais... Valorizado. (...) Eles dão
10 dólar num crepe... 10 dólar é o que? 30 conto.
289. P: Mas vocês não convertem isso? É 10 reais e não 10 dólares.
290. Alex: É, mas se tiver só 10 dólar eles dá 10 dólar.
291. P: Mas o preço é em real, né? Se ele dá em dólar ele tá perdendo...
292. Alex: É... ele sai perdendo. Ele nem briga não, só faz dizer “aí, só tem meus 10
dólar”.
Trecho 2: Yara:
243. Yara: (...) Com essa crise tá vindo mais os brasileiros. E os brasileiros compra
mais, o preço deles é melhor do que os estrangeiros. É porque o estrangeiro chega
aqui aí pensa que o dinheiro nosso tem mais valor do que o deles, assim... é mais alto.
Aí quando eu peço trinta reais num biquíni, eles só querem dar vinte. Mas quando eu
peço 20 euros eles dão. Vinte euros dá o que? 56 reais?
244. P: Por aí, 60 reais.
245. Yara: Aí... isso eu não to explorando eles, apenas eu peço 30 reais eles acha alto
e quando eu peço 20 euros eles dão.
Nos dois casos, para que a tarefa seja executada se faz necessário que os vendedores se
comuniquem em língua estrangeira com os clientes, identifiquem a moeda recebida,
conheçam o atual valor desta em comparação ao real e, por último, efetuem a conversão de
um valor para outro. Todo o processo é complexo e necessita de saberes específicos sobre
economia financeira e uso de habilidades matemáticas e de competências relacionais (bom
relacionamento interpessoal e capacidade de persuasão e negociação). Entretanto, em ambos
os casos apresentados ficou claro que para desviarem dessa sequência de ações os vendedores
burlam alguns padrões sociais (de honestidade, por exemplo) e regras matemáticas.
Desse modo, os vendedores aproveitam-se de uma falha na comunicação (tradução da
língua estrangeira para a nacional) e da falta de estrangeiros portando a moeda nacional (Real)
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para obter uma maior margem de lucro. Em vez de auferir R$30,00 com uma venda, a
ambulante Yara deixa de efetuar a conversão da moeda e ganha 20 euros (moeda mais
valorizada), obtendo um valor de R$60,00, quando, na realidade, deveria receber a metade
disso, o que ela justifica pela negativa dos estrangeiros em pagarem um valor “bruto” maior.
Nesse procedimento, não se trata de apenas manter o mesmo valor para as duas moedas, seria
necessário converter o câmbio, o que não tem sido feito em nenhum dos dois casos, entrando
em cena manifestações do famigerado “jeitinho brasileiro”.
Para a consecução das atividades de venda, são necessários conhecimentos de línguas
estrangeiras, pelo menos básicos. Nas falas de todos os participantes das IaS encontra-se
menções a esse saber, corroborando os discursos de vários vendedores durante todas as fases
de coleta de dados. No excerto abaixo, Luís relata as línguas estrangeiras que sabe falar, um
saber prático, oriundo de seu contato com estrangeiros:
171. P: é bom saber os valores para vender, né?
172. Luís: É. Twenty five quer dizer 25 reais.
173. P: Você sabe o que de línguas?
174. Luís: Eu falo um pouco espanhol. Italiano um pouco. Mas o meu mais forte é o
inglês e o espanhol.
175. P: E onde você aprendeu?
176. Luís: Aprendi aqui na praia e outra também, porque teve uma época que meu
irmão me levou pra morar lá na Argentina, Buenos Aires, trabalhando e ajudando ele.
Aí eu aprendi um pouquinho o sotaque dele que é quase puxando pro espanhol e hoje
eu já desenrolo.
No caso da trabalhadora Rita identificam-se as duas fontes de saberes, os formais e os
práticos, que são combinados em sua prática diária. Ela foi a única entre os entrevistados que
se escolarizou numa língua estrangeira (francês), mas relata dificuldades em compreender
outras línguas:
126. P: E aí, por exemplo, se chegar algum estrangeiro aqui...
127. Rita: Olha, o inglês eu falo bem pouquinho, o francês eu falo fluente, o espanhol
a gente... Entende, né?
128. P: Você chegou a fazer algum curso de línguas ou você na praia mesmo deu pra
aprender?
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129. Rita: Não, o de francês eu fiz curso. Fiz curso porque meu ex-marido é francês.
É... o italiano a gente entende também, bem basicamente.... Só o inglês é que eu tenho
uma boa dificuldade, eu to querendo fazer um curso urgente. Eu gostaria de fazer.
(...)
132. P: Mas como é, e se chegar, vocês se comunicam?
133. Rita: Não, nós nos comunicamos. Porque, é... Normalmente o inglês, ele entende
bem o espanhol. Ele entende, às vezes até fala. A segunda língua dos ingleses é o
espanhol. Então a gente desenrola com o espanhol, né... é... e às vezes com o francês.
Quando eu vejo que o cara é inglês, ou tá falando inglês, pergunto: “fala francês?”.
Fala. Não fala? Ótimo, vamos desenrolar aqui no espanhol mesmo.
Desse modo, o conhecimento prático de espanhol subsidia a comunicação com turistas
de língua inglesa, fundamentando-se na suposição de que a segunda língua dos ingleses é o
espanhol. Nesse processo, o conhecimento formal de francês também serve de apoio para o
processo de comunicação em outra língua que ela desconhece (o inglês). Outros ambulantes
(Luís e Yara nas entrevistas e durante as observações vários vendedores da praia) também
referiram entender melhor as línguas de origem latina, que mais se assemelham ao português
– como o espanhol e o italiano. A capacidade de improviso está presente nesse processo como
importante auxiliar para a comunicação.
No discurso do vendedor Luís é notável a menção a diversos saberes referentes à
pintura. Identificou-se, entretanto, que tais conhecimentos de arte são de caráter
predominantemente prático, desenvolvidos desde criança observando sua família pintar. A
técnica em si foi aprendida na prática e o saber sobre as tipologias também, estando também
aliados à sua motivação em aprender coisas novas por meio de livros, revistas, jornais, por
conta própria. Ou seja, em sua prática há uma interação de conhecimentos referentes à técnica
em si e às diferentes correntes artísticas (um saber teórico), porém, sem a interação do saber
escolar com o saber cotidiano. Abaixo segue trecho em que Luís exemplifica esse processo:
316. Luís: É porque a arte, ela se divide, como eu falei no início, em várias tipologias.
Então tem o surrealismo, tem o abstrato, tem o modernismo, tem a natureza morta, o
nu artístico, caricatura, estilo barroco, estilo “sacrio” [sic]...
317. P: E você resolveu ficar com uma dessas ou escolher várias?
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318. Luís: O meu estilo é paisagismo. Mas eu atuo em outras áreas também. Atuo
também no nu artístico, eu atuo também em alguns quadros “sacrios” [sic], eu atuo
também em estilo abstrato. Então sempre quero aprender mais. E eu adoro ler livro e
aprender um pouco das histórias dos grandes mestres, como Picasso, Leonardo da
“Vinte”, Michelangelo...(...) Já aqui no Brasil eu gosto muito dos trabalhos de Xica
da Silva, eu gosto muito dos trabalhos de Romero Britto também, dos trabalhos de
Tarsila de Amaral, de Chico Laranjeira, de Olinda, que retrata o folclore... Meu
mestre na arte, que é meu pai, Jarbas... É meu mestre.
No que tange à formalização dos saberes, os resultados das análises das instruções ao
sósia concordam com os dados da fase quantitativa, por meio do qual se verificou que 73,3%
dos respondentes nunca realizaram qualquer qualificação formal, enquanto que 26,7% fizeram
cursos, embora nem todos servissem diretamente à execução das tarefas de vendedor
ambulante. Tal dado permite discutir que embora a maioria dos vendedores ambulantes não
tenha feito nenhuma qualificação que lhes ensinasse a conduzir sua atividade – seja no nível
das técnicas de manufatura em si ou nas ferramentas de gestão de negócios – uma expressiva
quantidade deles a gerencia satisfatoriamente por muitos anos. Em pesquisa sobre formação
de microempreendedores, Souza (2006) também verificou que a falta de qualificação e baixa
escolarização não eram impedimentos ao gerenciamento da atividade, já que muitos pequenos
empresários não concluíram nem ao menos o ensino fundamental e aprenderam a gerenciar o
negócio na prática.
9.3.2 As formas de aprendizagem no ofício

As maneiras de aprender o ofício, em especial de Luís, Alex e Yara, foram fortemente
influenciadas pela experiência de trabalho, fossem elas aprendidas com colegas (Alex) ou
familiares (Luís), ou mesmo sozinho, de forma intuitiva, por tentativa e erro (Yara). Somente
no caso de Rita houve uma qualificação formal para o trabalho, mas que segundo a
entrevistada a maior contribuição para sua prática é a própria demanda dos clientes.
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No caso de Luís e Alex foi ainda mais marcante a aprendizagem baseada na
transmissão de informações oriunda de outra pessoa mais experiente ou especialista no
assunto. Este ponto pode ser compreendido na teoria de Vygotski (1991) quanto à zona de
desenvolvimento proximal (ZDP), que representa a diferença entre a capacidade atual de um
aprendiz resolver problemas sozinho e aquilo que é capaz de realizar mediante auxílio ou
orientação de outros mais experientes (um estágio de desenvolvimento potencial). Assim, o
que o vendedor não conseguia antes fazer sozinho (compreender e falar o básico do inglês) foi
desenvolvido pela ZDP e atualmente constitui seu nível de desenvolvimento real, visto que já
consegue resolver esse problema sozinho.
Pode-se mencionar como exemplo para essa situação, um trecho em que o vendedor
Luís relata como conseguiu finalmente entender algumas palavras em inglês, depois de muito
confrontar com essa dificuldade no cotidiano de sua atividade:
169. P: E se amanhã, eu vindo trabalhar no seu lugar, chegar um estrangeiro e eu não
entender nada, como vou fazer?
170. Luís: Você faz assim... Olha, quando eu não sabia falar um pouquinho, arranhar
um pouquinho o idioma deles, eu fazia através de gesto ou eu escrevia na areia o
valor. Mas depois eu fui observando quando eles pronunciava as frases, quando fazia
“how much?”,“how much, my friend?”, ele perguntava “quanto é, meu amigo?”. Aí
eu fui perguntando a um e a outro o que era “how much” e aí que eu descobri que é
“é quanto?”, “my friend” é “amigo”. “Tomorrow have in here?”, aí eu disse, eu
perguntei o que é “tomorrow”, aí ele [o colega] disse que é “amanhã”. Era “amanhã
você vem?”. Aí eu não sabia falar “sim”, aí o menino respondia “yes”, e assim eu fui
colocando frase por frase. Aí hoje eu chego pro turista: “hello, my friend. You want
see picture?”, aí ele: “how much?”, aí já dou o preço: “one picture fourty reais ou
twenty dollars”.
Ainda nesse sentido, percebe-se que boa parte do conhecimento prático da atividade
de trabalho do vendedor ambulante se desenvolve a partir de trocas de experiências com
colegas (e mesmo concorrentes) de praia. Este é um saber que necessita de um tempo para ser
assimilado, dependendo, então, da vivência e do enfrentamento – através de observações,
experiências e manipulação – de situações do dia-a-dia (Vigotski, 2001).
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Nota-se que o aprendizado do ofício de ambulante envolve as trocas entre colegas e
familiares, as experiências diárias e os obstáculos que enfrentam que os levam a aprender
cada dia mais acerca de uma técnica. No caso de Alex, por exemplo, ele teve de aprender a
técnica para fazer o crepe de acordo com a preferência do cliente, sabendo exatamente o
ponto em que deve deixar a massa para ser o mais agradável possível ao gosto popular. Tanto
o saber do gosto do cliente como a própria técnica para deixar a massa “no ponto” foram
aprendidos na vivência do dia a dia de trabalho e contaram com a ajuda de uma pessoa mais
experiente, o antigo proprietário do carrinho.
A participante Yara relatou uma forma de aprendizagem do ofício pelo método de
tentativa e erro, arriscando-se a criar novas peças. A invenção de uma nova peça de moda
praia partiu da observação curiosa de um modelo diferente circulando pela praia e que
apareceu na televisão, processo ilustrado pelos trechos abaixo:
254. P: Você fez algum curso ou aprendeu na prática?
255. Yara: Não, aprendi só mesmo, a força e a coragem. Eu fiz meus biquínis, eu
desmanchei um, passei o dia todinho pra tentar fazer um, esse torcido, porque é um
trabalho. Porque tem que fazer um ao contrário, né?
(...)
266. P: Isso aqui, por exemplo, como é que você resolveu fazer isso?
267. Yara: Isso daqui eu vi um senhor, né, colocando numa mulher, eu falei assim:
“nossa, que coisa estranha”, aí isso eu vi na televisão também. Naquelas
propagandas que sai, né. Aí eu fiquei prestando atenção, “mas não é assim”... aí
cortei um e saiu errada, porque essa daqui tem que cortar no lugar que estica
[demonstrando nos produtos], porque isso daqui não estica.
268. P: Ah sim.
269. Yara: É. Esse aqui estica, mas pra cá não estica. O quanto que dá... [...]. Aí eu
fui...
270. P: Então a primeira vez deu errado, você desistiu e tentou de novo?
271. Yara: Não, o primeiro que eu fiz, eu coloquei, não “abarcou”, né? Porque não
esticou, né? Aí eu falei assim: “mas não é assim, é atravessado”. Aí foi que eu cortei
o segundo e deu certo, mas sabe que eu ainda aproveitei e fiz o biquíni do que eu
cortei errado? Porque o biquíni deu pra fazer. Aí... foi indo... e deu certo.
As maneiras de se aprender a atividade acima abordadas (individual, com familiares e
com amigos) corroboram alguns resultados obtidos nos questionários, quando se verificou que
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grande parte dos ambulantes se dividiu entre os que aprenderam sozinhos (40%) e os que
tiveram ajuda de familiares nesse processo (41,7%). Em menor número, ainda houve aqueles
que citaram os colegas de trabalho como motivadores dessa aprendizagem (5%) e amigos
diversos (10%).
No processo de aprendizagem da atividade é importante considerar as várias formas de
se aprender o ofício, inclusive o próprio ato de trabalhar como fonte essencial para adquirir
conhecimentos (Le Boterf, 1999). Cunha e Schwartz (2005) entendem que a atividade de
trabalho pode ser pensada como uma experiência formadora, lócus de possíveis aprendizagens
de todo tipo. As vivências da atividade laboral articulam-se a experiências de outros contextos
de vida e se enraízam na historia profissional e pessoal do indivíduo, constituindo-o enquanto
sujeito e trabalhador. Dessa forma, os saberes aprendidos durante as experiências de vida se
cruzam com os produzidos pela prática do ofício e contribuem para o desenvolvimento de
diversos saberes específicos acerca como costurar, cozinhar, pintar, presentes no trabalho dos
vendedores.
9.3.3 Conhecimentos específicos da atividade de vendedor ambulante

Como se pode observar pelas transcrições das IaS, cada vendedor quando fala sobre
seu trabalho remete a um linguajar específico de sua atividade, a um conjunto de técnicas ou
de saberes específicos que atravessam os modos de fazer daquela atividade profissional. Por
exemplo, nas falas do vendedor de telas há a menção aos tipos de tintas e telas utilizadas
(algodãozinho e a lona) e os estilos de pintura. Na fala da massagista é comum encontrar
referências às especificidades da massagem, aos jargões técnicos da área de saúde (decúbito
ventral, linfa, reflexologia, drenagem) e a métodos de higienização. Quanto à vendedora de
biquínis, observa-se o conhecimento específico de seu material (lycra, liganete, marcas de
tecidos), além de princípios de moda e de costura, e nos vendedores de crepe observa-se tal
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saber na forma de armazenamento do produto, nas noções de higiene e limpeza no manuseio
do carrinho (quando falam sobre levar um saco para lixo e um depósito com água para lavar
as mãos) e na própria fabricação do crepe. Na sequência, seguem mais fragmentos de fala de
dois vendedores que retratam a utilização destes conhecimentos específicos:
Trecho 1 – Yara: o conhecimento do material de suas peças:
205. Yara: A liganete, tá aqui, é uma malha tão gostosa que a maresia não come, o
cloro da piscina também não estraga, entendeu? E continua sempre assim, se dá um
puxão assim e encolher um pouquinho, é só você puxar assim que ele volta tudo pro
lugar de novo [demonstrando no produto dela].
Trecho 2 – Alex e Fred: conhecimento específico acerca da produção do crepe e do
armazenamento de alimentos perecíveis:
130. P: E como eu faria o crepe aqui? Ele é feito de que?
131. Alex: É, faz na hora, bota leite, massa... maisena.
132. Fred: A massa já vem pronta, monta em casa... aqui só coloca na chapa.(...) É
isso aqui todinho [aponta para a forma inteira da chapa]. Aí você deixa ele, e fica tipo
um triângulo, ele... Coloca os ingredientes dentro, se for de carne de sol coloca carne
de sol, e os outros ingredientes... e dá ao cliente.
(...)
245. P: Vocês falaram que tem um ponto da massa. Como é?
246. Fred: Tem sim! A massa não pode ficar nem muito grossa nem muito fina. Na
hora vê, quando tá fazendo.
(...)
351. P: Como eu faria pra não estragar essas coisas aqui?
352. Alex: Pega a caixa térmica, primeiro bota gelo, depois em cima os ingredientes,
depois mais gelo, senão vai ficar ruim. Vai chegar uma hora dessa o gelo já tá
derretido, se a gente colocar só embaixo. Se for colocar só embaixo aí ele derrete e...
pronto. Aí [se tiver gelo em cima] o de cima vai caindo pra baixo.
(...)
377. Fred: Se você deixar muito tempo ele [o crepe] queima todinho.
378. Alex: Se deixar 1 minuto... não, 30 segundos nessa daqui já tá queimado, já.
379. P: Exatamente 30 segundos?
380. Alex: É, menos, eu acho. Essa aqui é de fazer, essa outra é pra dourar. (...) Essa
aqui esquenta, essa outra não esquenta [tanto]. Essa é de “pito”, aí não esquenta não,
se botar a mão.
No primeiro trecho a vendedora manifesta um profundo conhecimento sobre seu
material de trabalho, conhecendo suas propriedades e as possíveis ações a serem tomadas em
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caso de eventuais problemas com ele, aprendidas no decorrer de suas experiências e que
podem ser repassadas aos clientes em seu processo de venda. No segundo fragmento, os
vendedores orientam todo o processo de produzir o crepe, porém não há uma medida exata de
como deixar o crepe “no ponto”. Isso é algo que somente a experiência prática consegue
alcançar. É relevante indicar nesta expressão “o ponto da massa” uma menção a um coletivo
de trabalho, nesse sentido caracterizado por uma específica linguagem de ofício partilhada
entre os trabalhadores manifestada em vários discursos que perpassam suas práticas (Athayde
& Morais, 2014).
Além dos conhecimentos específicos já arrolados, evidencia-se durante os discursos
dos trabalhadores o uso de diversos saber-fazer cognitivos (conforme acepção de Le Boterf,
2003), mobilizados nas competências profissionais. Eles remetem a operações intelectuais
necessárias à formulação, análise e resolução de problemas, tomada de decisão e processos
criativos e são empregados pelos vendedores em variadas situações de trabalho, como as
descritas nessa pesquisa.
Seguindo-se proposição de Le Boterf (2003), pode-se inferir que os participantes da
pesquisa costumam mobilizar estas operações intelectuais em seu cotidiano de trabalho: desde
ações mais simples como enumerar, distinguir, classificar, descrever, comparar e identificar
aspectos de um fenômeno, até operações mentais mais complexas, a saber, a generalização
indutiva, a generalização construtiva e o raciocínio lógico (uso de metáforas – bastante
comum no discurso de Luís; pensamento antecipatório e hipotético – como visto em várias
ações que previam certos fenômenos que poderiam se desenrolar na atividade e prontamente
eram enfrentados por estratégias planejadas – chuva, falta de clientes, ausência ao trabalho).
Resumidamente, baseando-se em todos os discursos das entrevistas, podem ser
elencados aqui os conhecimentos específicos essenciais à atividade mais mobilizados pelos
trabalhadores em suas práticas. Esses saberes se referem, majoritariamente, a saberes
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específicos sobre o tipo de material utilizado nos produtos; noções de higiene e limpeza do
ambiente; manipulação e conservação de alimentos perecíveis; perfil do mercado consumidor,
situação econômica nacional e internacional e sobre o câmbio da moeda; sobre a tábua das
marés e a meteorologia; matemática básica; línguas estrangeiras; ferramentas tecnológicas
(como internet e planilhas eletrônicas); conhecimentos básicos sobre gestão de pessoas.
Para os participantes das IaS, nota-se que a qualidade das experiências e os problemas
a resolver é que determinam certo tipo de competências, e não o maior grau de escolaridade.
Nesse sentido, a massagista, que tem ensino técnico, e o vendedor de telas, que possui a
sétima série do ensino fundamental, apresentam, semelhantemente, variadas e complexas
competências, independentemente da escolarização formal, que não implica mais ou menos
competências. Dominar certos saberes e habilidades não implica necessariamente ser mais
competente, pois ter conhecimento não implica saber aplicá-lo diante de situações críticas
(Bronckart & Dolz, 2004; Le Boterf, 1998).
A proposta de Zarifian (2001) corrobora a visão de que o aprendizado sólido se
desenvolve em torno do ciclo: confronto dos eventos, análise crítica e sistemática do evento e
antecipação preventiva deles. Nesse contexto laboral, marcado pela sucessão de imprevistos e
problemas a resolver, o grau de experiência do trabalhador deve ser medido quanto à
variedade dos eventos e das reflexões feitas acerca do modo de enfrentá-los, não permitindo
situar a antiguidade como critério para julgar a qualificação do trabalhador. O fato de refletir
sobre a ação tomada permite que pessoas relativamente novas no ambiente de trabalho
possam adquirir experiência mais depressa. Assim, um vendedor ambulante que possua vinte
anos de praia não possui mais competências que outro com menos tempo de trabalho; tudo irá
depender da vivência e da diversidade das experiências em seu cotidiano laboral.
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9.4 Outras possibilidades e lacunas de competências percebidas

Aqui são apresentadas as lacunas percebidas no rol de competências dos trabalhadores.
Muitos deles são conhecimentos e habilidades ainda não desenvolvidos no desenrolar do
trabalho na praia e mencionados pelos participantes durante as entrevistas ou, ainda, que
ficaram subentendidos e puderam ser inferidos pela pesquisadora durante o processo de
análise de dados. Tais lacunas ajudam a compreender o que ainda lhes falta em sua rotina de
trabalho e, assim, poderem desenvolver alternativas que supram essas necessidades, seja
através do aprendizado de novas línguas ou cursos fornecidos por órgãos competentes para o
melhor gerenciamento da atividade, por exemplo.
9.4.1 Lacunas observadas

Em sua entrevista, o vendedor Luís evidenciou uma fragilidade no que diz respeito a
atender à demanda por suas telas. Em vários trechos ele relatou chegar mais tarde à praia por
precisar ficar mais tempo em casa pintando junto com a sua equipe, para dar conta dos
pedidos. Antes, costumava trabalhar com a meta de produzir dez telas por dia e atualmente,
devido ao aumento do número de ambulantes que lhe compram e de clientes, a produção
precisa atingir cerca de cinquenta a sessenta telas todos os dias:
286. Luís: (...) Eu tenho deixado o povo na mão, por falta de tempo. E porque tem o
material, mas não tem a mão de obra que produza ele.
(...)
395. Luís: Eu também mando algumas telas pra fora, vendo em outras praias. É
porque a minha obra é muito bem requisitada. Apesar que muita gente [eu] desonro o
pedido, porque eu não tenho como produzir pra todo mundo...
396. P: O que você já fez para resolver isso? Aumentou a equipe?
397. Luís: Já, mas nem todos pega o jeito de eu pintar. Aí eles [os clientes] sempre
pede aquilo que eu sei fazer. Aí eu não dou conta da produção.
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Transparece no discurso do vendedor algumas falhas em seu modo de administrar o
tempo, mão de obra e locais para distribuir suas telas, o que lhe exige mudanças para se
adequar à nova demanda de produção. Medidas como treinamento de funcionários para
aprender sua técnica e reorganização dos pontos de venda (reduzir, pelo menos por um tempo,
a quantidade de praias em que costuma vender) poderiam contribuir para resolver tais
dificuldades. Órgãos como o SEBRAE e o programa Mão Amiga do Governo do RN
(programa de apoio ao empreendedor potiguar por meio de ações de mobilização, capacitação
e suporte financeiro) poderiam ajudá-lo nesse sentido.
Outro exemplo da falta de um gerenciamento de negócios mais eficiente (ou mesmo
uma limitação do próprio negócio – capacidade estrutural do carrinho) refere-se aos
vendedores de crepe. Estes costumam trabalhar com a mesma quantidade de massa para crepe
todos os dias e quando vão à praia no final de semana, que são os dias de maior consumo, a
produção não acompanha a demanda e logo a massa acaba, levando os vendedores a saírem
do trabalho mais cedo, mesmo com vários banhistas interessados em comprar:
521. Alex: É, domingo, assim... tem dia que acaba às duas horas, já tem acabado...
522. P: Mas por que? No domingo não tem mais gente?
523. Fred: Tem, é porque a gente traz mais mercadoria, mas vende logo.
524. Alex: Tem mesa de vender 20, 25 [crepes] logo de repente, aí acaba logo e a
gente tem que ir embora.
Uma lacuna nas competências foi encontrada pela própria participante Rita durante o
momento em que discursava sobre sua comunicação em língua estrangeira. A trabalhadora
menciona que precisa e gostaria de fazer um curso de inglês, pois a ajudaria bastante na
comunicação com estrangeiros no dia a dia de seu trabalho:
129. Rita: (...) Só o inglês é que eu tenho uma boa dificuldade, eu to querendo fazer
um curso urgente. Eu gostaria de fazer.
130. P: Estaria dentro dos seus planos?
131. Rita: Nossa, com certeza! Tô precisando muito!
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Pelos relatos dos trabalhadores, verifica-se a necessidade de capacitação para suprirem
as falhas e lacunas quanto à gestão do empreendimento. Entretanto, mesmo com tais falhas,
percebeu-se nos trabalhadores competências empreendedoras significativas para o desenrolar
da atividade – ou, ao menos, uma tendência a que sejam desenvolvidas.
9.4.2 Autoavaliação: motivação para investir na atividade, visão de futuro e
necessidade de aprendizado contínuo

Julgou-se importante conceder ao próprio vendedor a oportunidade de autoavaliar-se
quanto à sua competência geral, habilidades específicas e pertencimento ao grupo de
trabalhadores da ocupação de vendedor ambulante. Nesse caso, infere-se que o vendedor, da
mesma forma que um profissional de qualquer outra área de atuação (seja em mercados
regulados ou informais), precisa desenvolver a capacidade de avaliar seu desempenho na
atividade, analisando seus pontos fortes e aspectos que precisam ser aperfeiçoados, além de
julgar se está realizando um trabalho bem feito.
Os elementos referentes à capacidade de autoavaliação atravessam as falas de todos os
participantes, porém, há diferenças nas maneiras pelas quais eles se avaliam. Para Luís, fica
clara sua necessidade de estar sempre aprendendo e consertando erros que o faziam perder
certas oportunidades (a exemplo da fala em que ele diz ter mudado a forma de controle de
suas notas fiscais, que antes estava errada). Isso se mostra parecido para Rita, quando fala em
aperfeiçoar seu conhecimento em relação às técnicas utilizadas para massagem.
É interessante notar que para essa mesma trabalhadora, bem como para os outros dois
participantes (Yara e Alex), é comum se autoavaliarem baseando-se nos sinais de satisfação
dos clientes. No caso de Yara e Alex, julgam fazerem um bom trabalho a partir da fidelização
e dos elogios dos clientes que retornam para comprar (explicitado no trecho 1 da vendedora
Yara, abaixo). Outro exemplo dessa autoavaliação que se fundamenta no julgamento dos
clientes acerca do trabalho dos vendedores segue no trecho 2 (Rita)
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Trecho 1 – Yara:
150. Yara: Eu tenho muito cliente daqui de Natal. Agora, eu tenho de fora também,
de Brasília, de todo lugar, todo lugar eu tenho, quando eles voltam eles me
procuram aqui, manda alguém me procurar, quem vem pela primeira vez... é muito
bom. Sinal de que é bom, né? Eu gosto do meu trabalho, é uma terapia pra mim.
Pelo problema que eu tenho [de saúde], é uma terapia.
Trecho 2 – Rita:
153. Rita: Meus próprios clientes me deixa sentir assim [uma referência na praia].
Porque tem clientes que chega aqui e diz assim: “já rodei o mundo inteiro, já peguei
massagem de todos os cantos, no Himalaia, não sei aonde...”, mas igual a minha
disse que nunca pegou, é a primeira! Então eles também me faz sentir grande, né?
(...)
342. P: Como é que você sabe que está fazendo um serviço bem feito?
343. Rita: Eu sei porque... pela satisfação do outro.
344. P: Como?
345. Rita: Além de comentarem, você sente a satisfação, o prazer da pessoa, né? (...)
Ficou claro depois de inúmeros relatos colhidos em todas as fases da pesquisa que
esses vendedores se sentem bem com a atividade que realizam. Ainda que alguns tenham
apontado certa invisibilidade social, muitos outros sentem-se reconhecidos pelo trabalho que
desempenham. Assim, se por um lado a atividade informal em muitos casos inviabiliza o
acesso dos trabalhadores aos direitos trabalhistas e está marcada pela precariedade das
instalações, inseguranças, incertezas e baixo reconhecimento social, por outro lado expressase como busca pela autonomia e liberdade para operarem suas atividades à sua maneira e
elementos de satisfação em suas práticas.
Esta se tornou uma conclusão após três fases de coleta de dados, percebendo-se, em
todas as fases, que estes dois aspectos, negativos e positivos, andavam lado a lado, mas com
forte tendência a lembrarem mais os aspectos positivos da atividade Tal discurso – acerca da
escolha pela informalidade em função da “ausência de patrão” – reforça mapeamento do
SEBRAE (2010) onde se verificou que 65,7% dos empreendedores informais mencionaram
como motivação principal para se engajarem nessa atividade o desejo de ter o próprio
negócio, enquanto que somente 23% dos empresários formais tiveram a mesma opinião.
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A intenção de continuar trabalhando como informal é acompanhada pela tentativa de
incrementar o serviço, seja procurando financiamentos e créditos em banco, seja investindo
em sua qualificação através da realização de cursos e aperfeiçoamentos formais (como
encontrado no discurso de Rita) ou informais (como relata Luís). Esse tipo de iniciativa se
mostrou bastante frequente no discurso do vendedor Luís, que asseverou seu desejo de
ampliar e formalizar seu negócio. Na entrevista de Rita também se verificou a vontade de
aprimorar seus conhecimentos, especialmente de línguas estrangeiras e aperfeiçoar suas
técnicas de massagem. Apresentam-se abaixo dois trechos ilustrativos destes participantes.
Trecho de Rita referente ao desejo de expandir sua qualificação formal:
311. Rita: Eu procurava também, que eu queria fazer, um curso de “quiriopraxia”.
Esse curso também me fascina [...]Aí eu tenho que ir pra o Rio ou pra São Paulo pra
fazer esse curso. É um curso que eu ainda quero colocar dentro dos meus trabalhos.
347. Rita: Aí eu quero, eu quero só aprimorar mais as minhas técnicas, entendeu? É a
única coisa que eu sempre vou mudando é esse conhecimento. Sabe, você começa a
trabalhar com uma pessoa, você começa a conhecer como é a circulação da pessoa,
como é a musculatura, então a tendência é você melhorar o seu conhecimento, o seu
trabalho, você saber mais qual técnica tem que trabalhar mais, qual lado você precisa
mais, né? Então, eu acho que a coisa que eu to sempre renovando é isso, esse
conhecimento. Pra melhorar o trabalho no cliente.
Trecho de Luís, quanto à possibilidade de investimento financeiro na atividade e sua
visão de futuro:
156. Luís: (...) Até as notas fiscais dos meus materiais agora, antes eu não exigia, não
pedia, o que era um erro meu, grande, agora já to pedindo pra ela [contadora] fazer
um balanço financeiro da minha empresa. Pra que amanhã possa ter algum crédito
pelo banco. (...)
383. Luís: Hoje eu sou um microempresário. (...) É mais vantagem. Até mesmo pra
pegar financiamento pelo banco fica mais fácil. Financiamento em termo de dinheiro
consignado, em termo de comprar um transporte, até mesmo entrar num.. na compra
de uma casa. Algum projeto... algum plano do governo ou de banco privado. (...)
324. Luís: Aqui na praia... meu único objetivo que eu tenho, no futuro, se deus me
abençoar, é eu montar uma galeria, uma galeria de arte aqui na praia, na orla.

Trecho de Luís quanto à autoavaliação e investimento na qualificação pessoal:
309. P: Você já parou pra se avaliar, avaliar seu trabalho?
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310. Luís: Já, eu sempre tenho que melhorar, porque quanto mais a gente aprender,
melhor fica pra gente amanhã, no futuro. Nunca a gente nasce sabendo de tudo. A
vida é um aprendizado, a gente aprende aos poucos. Sempre to aprendendo alguma
coisa nova. (...) Adoro ler livros dos grandes pintores... eu também busco na internet
as figuras...
Tem-se nas falas elementos referentes tanto ao investimento financeiro na atividade,
quanto a motivação dos vendedores para o aprendizado contínuo de sua atividade. No que se
refere a esse ponto, Luís relata que gosta de aprender todos os dias sobre grandes mestres da
pintura e Rita busca oportunidades em mais uma técnica de massagem. Este desejo por novos
aprendizados e mudanças em práticas que se encontram relativamente consolidadas coaduna
com a visão de Sennett (2009) de que “para os bons artífices, as rotinas não são estáticas: elas
evoluem e o artífice se aperfeiçoa” (p.296). O desenvolvimento de suas habilidades está
condicionado ao aprendizado lento e à prática repetitiva e habitual. Ainda na interpretação de
Sennett (2009), existe ligação direta entre as habilidades do artífice e a esfera do desejo,
expressada pela busca permanente pela qualidade do trabalho, pelo fazer bem feito, onde há
orgulho pelo bem fazer, como ele expressa, “o orgulho pelo próprio trabalho está no cerne da
habilidade artesanal, como recompensa da perícia e do empenho” (p.328)
O fato de os vendedores estarem em contato direto e repetitivo com suas ferramentas
de trabalho pode ser compreendido à luz do pensamento de Sennett (2009), quando aponta
que a prática da repetição das tarefas pode ser a chave para aprofundar o conhecimento sobre
a própria atividade e cultivar o prazer no trabalho. Assim, o ato de se executar manualmente
todas as atividades de produção de mercadorias e serviços permitiria aos trabalhadores
exercitar seu talento e possibilitar a autoavaliação crítica do próprio trabalho. A rotina das
tarefas possibilita a experiência singular de estudar a prática e modulá-la de dentro para fora.
Cabe apontar também, quanto ao fragmento do vendedor Luís, a visão de futuro
quanto à atividade. Ele demonstrou, em vários momentos da entrevista, o desejo de ampliar
seu trabalho, nunca o de abandonar. Para conquistar suas metas (expansão do negócio para

200

uma galeria de artesanato), ele reconhece suas fraquezas, procura consertá-las e utiliza-se dos
meios necessários e das ajudas que forem possíveis (o controle de seus gastos formalmente,
através de profissional capacitado, uso de suas noções de economia e finanças, busca de
auxílio para financiamentos). Entre todos os participantes, Luís é o que mais se aproxima de
um perfil de microempresário, o que não exclui a constatação de que todos os outros
participantes também demonstraram comportamentos direcionados à gestão de negócios.
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10. As competências na atividade: distanciamentos e aproximações
Ao longo de todas as etapas da pesquisa, foi possível perceber que os trabalhadores
ambulantes precisam mobilizar diversas competências e habilidades para lidarem com os
imprevistos e demandas rotineiras do trabalho informal na praia. Conforme já apontava Costa
(1989) em estudo da década de 1980 sobre comércio informal, a autonomia inerente a esta
atividade valoriza as habilidades individuais, competências e conhecimentos dos
trabalhadores. São inúmeras as competências complexas mobilizadas para dar conta da
atividade, apesar da precariedade que perpassa toda essa atividade, o que nos leva a concordar
com Fischer e Tiriba (2009) ao afirmarem que em qualquer trabalho manual, ainda que seja o
mais mecânico e degradado, há um mínimo de atividade intelectual criadora.
Constatado o uso de diversas competências em suas rotinas laborais, pode-se agora
apontar uma perspectiva das semelhanças e diferenças em relação às competências
mobilizadas para lidar com as situações desse contexto laboral. A depender do tipo de produto
comercializado (serviço ou comércio, artesanato, moda praia ou alimento), da sua posição no
negócio (dono ou mero subordinado), da qualidade das experiências já vividas ou do acervo
de conhecimentos (formais ou práticos) e habilidades as competências apresentadas mudam
de forma.
Ilustra-se abaixo as principais semelhanças – aquelas que podem ser elencadas
enquanto comuns e gerais a todos os ambulantes – e aquelas que demonstraram ser mais
marcantes a certos vendedores. Tais competências, habilidades e conhecimentos, mobilizados
nas práticas cotidianas, se configuram enquanto um “currículo informal” destes trabalhadores,
tal como apresentado no quadro da figura 9.
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Figura 9 – Competências, habilidades e conhecimentos específicos e comuns dos participantes
das IaS
Participante
Competências, habilidades e
Competências, habilidades
conhecimentos específicas
Yara

Rita

Avaliação e julgamento crítico

 Flexibilidade

Organização

 Organização

Habilidade de persuasão e negociação

 Planejamento

Flexibilidade

 Criatividade

Definição de prioridades

 Iniciativa e proatividade

Administração de recursos

 Definição de prioridades

Cooperação com colegas

 Gestão do tempo

Compreensão e uso de línguas estrangeiras

 Persuasão e negociação

Competência de serviço

 Habilidades

Avaliação e julgamento crítico

comunicativas

Criatividade

 Tomada de decisão

Gestão do tempo

 Avaliação

Planejamento

Luís

e conhecimentos comuns

crítica

da
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 Competência de serviço

Trabalho em equipe

 Resolução de problemas

Resolução de conflitos

 Capacidade de improviso

Motivação para aprendizado contínuo

 Administração

Capacidade de improviso

recursos

Visão de futuro

humanos

Liderança

 Trabalho em equipe

Proatividade

 Conhecimentos

Flexibilidade

matemáticos e financeiros

Delegação de tarefas

 Conhecimentos

Visão empreendedora
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Gestão de negócios

técnicas
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trabalho, armazenamento de

Administração de recursos materiais e

alimentos perecíveis, moda,

humanos

cultura, marketing, costura,
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higienização,

Habilidades de marketing
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e

e
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Necessidade de aprendizado constante

línguas estrangeiras.

Compreensão e uso de línguas estrangeiras
Uso de tecnologia no processo de trabalho
Alex e Fred

Divisão do trabalho
Trabalho em equipe
Delegação de tarefas
Controle de finanças
Responsabilidade
Flexibilidade
Organização
Administração de recursos materiais e
humanos
Administração da imagem

Primeiramente, foi comum notar a semelhança entre os trabalhadores no que diz
respeito às competências e habilidades típicas de empreendedores formais. Os quatro
participantes compartilham também a competência de julgamento do perfil do mercado
consumidor de seus produtos, orientando suas atividades com base na análise desses
compradores. Quanto mais tempo de experiência na praia mais conjuntos de comportamentos
observados e possibilidades de aprender com as vivências e de desenvolver competências.
Evidenciou-se nos discursos dos vendedores uma forte competência de serviço, isto é,
obediência a uma lógica de resposta aos clientes na venda de seus serviços e produtos. Nesse
sentido, percebeu-se entre os participantes a avaliação da utilidade do produto para a vida do
cliente. Outra semelhança consiste no uso de um repertório de saberes particulares à categoria,
formados a partir da junção das experiências de vendedores mais antigos com os mais novos,
perpetuando para a categoria estes conhecimentos, os quais contribuem sobremaneira para a
condução de todas as fases da atividade. De maneira geral, os trabalhadores informais servemse de conhecimentos oriundos de suas experiências para desenvolverem suas tarefas e
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justificarem certos procedimentos. Nota-se que eles pouco usam saberes formais para explicar
seus modos de proceder ou para resolverem problemas diante de certas situações de trabalho.
Os vendedores vivenciam diariamente diversas dificuldades em suas rotinas de
trabalho, que são por eles enfrentadas e servem de aprendizado para futuras ações. Em todas
as fases da pesquisa notaram-se dificuldades semelhantes, com destaque para as condições
ambientais (notadamente, chuva, alta da maré, obras no calçadão, precária infraestrutura da
praia, relações conflituosas com a prefeitura), que determinam a maioria das ações a serem
tomadas na atividade e incitam habilidades diversas para resolver problemas com criatividade,
proatividade, negociação, capacidade de improviso e uso de saberes práticos..
Também é comum entre eles a preocupação com o planejamento geral da atividade,
organização dos produtos, estabelecimento de horários sem perder de vista a flexibilidade que
deve ter a rotina. É comum encontrar a fidelização de clientes, sendo recorrente em todos os
discursos o orgulho de terem seu trabalho reconhecido por outras pessoas, que voltam várias
vezes para comprar e os tornam referências num tipo de produto.
Quanto às especificidades, vendedores que possuem funcionários exercitam mais as
habilidades específicas para gerenciamento de negócios, trabalho em equipe, liderança e
administração de recursos humanos. Os vendedores da areia precisam planejar mais seu
tempo de percurso na areia, pois estão sujeitos às condições da maré. Já os do calçadão
necessitam estar a todo o momento em cooperação com outros vendedores da orla, pois
confiam a eles suas mercadorias e realizam parcerias, enquanto que os da areia se mostram
mais independentes, em núcleos próprios. Isso implica que os vendedores do calçadão
precisam montar seu espaço antes de começar a vender, enquanto que para os da areia isso
não é necessário. Os trabalhadores do calçadão também vivenciam processos de conquista de
espaço que os da areia não costumam passar, pois este espaço de circulação parece ser mais
aberto e democrático, acolhendo qualquer novato na informalidade.
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Pode-se concluir que os comerciantes que fixam suas bancas e mercadorias no
calçadão demonstram interagir mais e serem mais cooperativos – tanto entre si como entre
eles e os comerciantes formais da orla –, seja na guarda dos materiais de trabalho ou na
indicação de clientes. Já os que circulam pela areia apresentam maior independência entre si
(ainda se tenha notado sinais de cooperação entre estes e os barraqueiros), demonstrando
prevalência de núcleos isolados, o que pode ser explicado principalmente em função da alta
mobilidade e impermanência num único e fixo local de trabalho, o que implica a dificuldade
na identificação de quem seriam seus pares.
Além das distinções apontadas, há ainda a diferença entre os trabalhadores de serviços
e os de comércio. O fato de trabalhar com serviços implica lidar com um produto intangível: a
própria força de trabalho. Não há cores, formas ou tamanhos como os produtos físicos e o ato
da produção se confunde com a própria venda – os dois ocorrem ao mesmo tempo. O contato
da trabalhadora de massagem com os clientes é mais próximo e necessita de uma intimidade
que os vendedores de mercadorias não precisam. Por outro lado, tais nichos diferentes se
assemelham em diversos aspectos já mencionados nesta seção. De toda forma, seja no
comércio ou em serviços, são trabalhadores que vendem alguma coisa: um produto material
ou intangível e dividem o mesmo espaço de informalidade na praia.
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11. Considerações finais
Nesta pesquisa buscou-se analisar a atividade de trabalho do vendedor ambulante e
compreender quais as competências e os principais conhecimentos que estes trabalhadores
precisam mobilizar para lidar com as demandas, impedimentos, imprevistos diários. Pode-se
considerar que as questões colocadas no início da pesquisa foram contempladas por meio da
combinação dos tipos de informação obtidos.
Conclui-se que a atividade do vendedor ambulante na praia é tão complexa quanto
uma atividade enquadrada no mercado formal de trabalho. São práticas planejadas, há rotinas
e sistematicidades e a construção de diversas normas próprias a subgrupos de vendedores e
leis de sobrevivência gerais. Além disso, as particularidades do trabalho informal por conta
própria em contexto de praia demandam do trabalhador um maciço e direto envolvimento na
definição da forma, organização e sistematicidade de sua atividade, o que lhe exige controle
sobre todas as etapas de seu processo de trabalho.
Nesse sentido, reforçando a complexidade da atividade, foi recorrente a emergência de
competências e habilidades condizentes com um perfil típico de empregados e de
empreendedores formais. Esta é uma atividade atravessada por competências gerenciais,
relacionais e cognitivas que avaliam situações, determinam contradições, utilizam raciocínios
hipotéticos, fazem estimativas... Tipos de raciocínio em estreita associação com os contextos
nos quais eles são exigidos e que dependem da interação dos recursos internos (cognitivos,
afetivos, vivenciais) de cada trabalhador com os fenômenos encontrados no cotidiano laboral.
Além disso, mobilizam competências que se apoiam em múltiplos conhecimentos,
predominantemente oriundos da prática, que se por um lado possuem baixa capacidade de
explicitação em termos científicos, por outro servem perfeitamente à consecução dos
objetivos de planejamento, produção e venda de mercadorias e serviços.
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O trabalho informal na praia tem sua parte ainda tradicional, com a divisão de trabalho
familiar, utilizando técnicas rudimentares de manufatura de produtos, de pouca exigência de
qualificação formal dos trabalhadores. Tudo isso coexiste com tendências em outro sentido:
os vendedores microempresários, os quais procuram formalização, investem em qualificação
para gerir o negócio, buscam crédito para ampliar o empreendimento, que “terceirizam” o
serviço de outros ambulantes (mas sem contratos formais de trabalho). Percebe-se que a
informalidade toma contornos que se assemelham cada vez mais ao trabalho formalizado e de
uma perspectiva empreendedora, porém com suas particularidades e, ainda, irregularidades.
Através da pesquisa pode-se compreender que o universo de trabalho do vendedor
ambulante é muito mais complexo, especializado, subdividido e categorizado do que se
costuma observar a olho nu, como mero espectador ou cliente de suas atividades diárias.
Antes de ir a campo, cogitou-se a possibilidade de que esta era uma categoria de trabalho com
pouca ou nenhuma articulação de gênero profissional. Ao efetuar as análises, percebeu-se
uma infinidade de referências dos ambulantes ao grupo geral de vendedor ambulante e muitas
outras – mais próximas e fortes – à categoria menor à qual cada um pertencia (vendedor de
um produto específico), contradizendo as expectativas iniciais. Existem regras próprias
estruturadas dentro de pequenos grupos, divididos por produtos e ramos de serviço ou
comércio, reforçando a pertinência desses trabalhadores a um coletivo e gênero profissional
(Clot, 2010), da mesma forma como observamos nas mais diversas categorias profissionais
inseridas no mercado formal.
Outra importante conclusão a se destacar aqui diz respeito à constatação de que a
atividade laboral de natureza informal pode ser considerada efetivamente como um trabalho, e
não apenas marginal ao modelo capitalista, não somente uma forma de “desemprego
disfarçado” ou última opção para alguém que não conseguiu se inserir no mercado formal.
Efetivamente, o trabalho informal tem pontos em comum com o trabalho formal, dentre eles,
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e talvez o mais importante, contribui centralmente para a construção de identidade social do
indivíduo trabalhador.
Durante as observações de campo, aplicação de questionários e instruções ao sósia
foram frequentes as declarações dos vendedores que se sentiam satisfeitos com sua atividade e
que gostariam de nela permanecer, devendo ao trabalho na praia a concretização de vários
sonhos e conquistas pessoais, como compra de imóveis, independência financeira e retorno
aos estudos. Portanto, resguardadas as características de insegurança, instabilidade, reduzido
acesso aos direitos trabalhistas e invisibilidade social que atravessam as formas mais precárias
da informalidade, pode-se assegurar que, por outro lado, esta atividade comporta elementos
que permitem caracterizá-la como central e importante na promoção de bem estar e realização
profissional dos trabalhadores (Clot, 2007).
A formalização do trabalho foi vista como positiva, no sentido de garantia de direitos.
Percebeu-se, por outro lado, que apesar de a maior parte dos ambulantes significarem como
desejável esta condição, eles gostariam de continuar trabalhando na praia, e não no mercado
formal. Aqueles que já trabalharam com vínculo empregatício, demonstraram pouco interesse
em voltar a fazer parte desse mercado – para muitos, a opção por trabalhar na praia foi
resultado de uma escolha deliberada e consciente por maior autonomia e liberdade no
trabalho, inclusive, busca por maiores rendimentos do que no mercado formal, apesar de
todos os ônus que tal escolha poderia acarretar (a falta de direitos trabalhistas, a
desvalorização social, o descaso das autoridades, a instabilidade dos rendimentos). Foi vista
como uma possibilidade de aumentar seu poder de agir diante do trabalho, de não se sentirem
amarrados por um emprego que, não obstante a garantia de direitos, aprisionava-os dentro de
certos padrões de conduta e tarefas específicas ditados por um superior ou por normas das
quais não participaram da formulação.
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Avaliando-se o estudo realizado, em meio aos desafios e dificuldades encontrados
destacou-se o desafio de traçar definições acerca do controverso fenômeno da
“informalidade” (o que atinge igualmente o conceito de competências associadas a este
fenômeno), visto que tais definições são necessariamente permeadas por diversas perspectivas
teóricas e nem sempre oriundas da Psicologia Acredita-se que a proposta de investigar
sujeitos e campo atípicos ao comum, apesar de todas as dificuldades, contribuiu para reforçar
a delimitação de construtos específicos que contemplem a atividade de categorias à margem
do trabalho institucionalizado.
Nesse sentido, uma contribuição importante para futuras investigações de
competências em contexto laboral informal trata-se da adaptação da técnica de instrução ao
sósia ao estudo destas, para além de seu usual objetivo clínico, a qual possibilitou uma nova
forma de acesso a estas, que não as tradicionais formas de mapeamento (análise documental,
questionários, entrevistas), que podem oferecer consideráveis limitações, notadamente no que
diz respeito ao tempo despendido na investigação e o intenso investimento na construção e
validação de instrumentos. Além disso, essa técnica, afinada ao conceito de atividade
preconizado pela perspectiva histórico-cultural, permitiu uma clara aproximação das
competências em contexto real de atividade, confrontando os trabalhadores diretamente com
as situações que enfrentam cotidianamente.
Por outro lado, alguns limites foram claramente percebidos quanto ao trabalhador
efetivamente cumprir com o papel de instrutor, preconizado pela técnica. Foi frequente
observar participantes que saíam da orientação de “instruir um sósia a fazer como você faz” e
passar a se referir à própria atividade na primeira pessoa, retirando da narrativa a dimensão da
descrição do que é feito para que outro a reproduza fidedignamente. Essa “derrapagem” é por
si só evidência do valor clínico da técnica, em termos de possibilitar ao trabalhador um recuo
analítico que lhe permita pensar sobre o que faz, como faz, por que faz, por que não faz, e
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assim por diante; a perda de distanciamento e entrada no relato direto do que faz indica o
quanto é premente, para o trabalhador, refletir sobre sua atividade, notadamente em termos
dos obstáculos a seu poder de agir.
Considerou-se importante a combinação de diversas técnicas para alcance dos
objetivos da pesquisa, cada qual com sua especificidade, ainda que a pesquisadora tenha
vivenciado várias dificuldades no uso desses instrumentos, devido aos obstáculos inerentes ao
trabalho informal de praia, como a realização de obras urbanas, ocorrência de chuvas, alta das
marés, infraestrutura deficitária e dificuldades na disponibilidade dos trabalhadores. Apesar
dos obstáculos, acredita-se que foi possível realizar uma aproximação valiosa do trabalho
informal em contexto de praias e responder aos objetivos, questionamentos e problemas de
pesquisa propostos.
Em termos gerais, portanto, considera-se que essa pesquisa agregou dados relevantes aos
demais estudos em diversas áreas do conhecimento sobre a informalidade. Embora se assuma
que as conclusões aqui produzidas tenham limitado poder de generalização, no sentido
clássico do termo, pelo pequeno contingente de trabalhadores investigados, elas fornecem
uma perspectiva de análise original quanto à tradicional visão calcada no binômio
informalidade-precariedade, assumindo uma nova postura diante da diversidade de
possibilidades de estar informal – competências complexas, potencial empreendedor, arranjos
laborais multifacetados. Nesse sentido, os dados aqui obtidos são generalizáveis na medida
em que agregam informação sobre determinado fenômeno, o trabalho informal, para além da
idiossincrasia de um corpo de observações localizado em determinada praia do litoral
potiguar-brasileiro.
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APÊNDICE A: Questionário sócio-profissional

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes
Departamento de Psicologia
Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Questionário Sócio-Profissional
As questões apresentadas referem-se a aspectos sócio-demográficos e profissionais, os quais
serão utilizados para caracterizar o perfil do vendedor ambulante de praias natalenses. Não é
preciso que você se identifique. Obrigado por sua colaboração.
1)

Sexo: ( ) Masculino

( ) Feminino

2)

Idade:

3)

Estado civil: ( ) Solteiro ( ) Casado

( ) União estável ( ) Divorciado

( ) Viúvo ( ) Outros___________________________
4)

Renda mensal (em salário mínimo): ( ) Até 1 ( ) De 1 a 2 ( ) De 2 a 3
( ) De 3 a 4 ( ) Mais de 4

5)

Escolaridade: ( ) Nunca foi à escola ( ) 1ª a 4ª série ( ) 5ª a 8ª série
( ) Ensino Médio ( ) E. Médio Incompleto ( ) Superior ( ) Superior
Incompleto

6)

Fez algum curso que o ajuda em seu trabalho? ( ) Não ( ) Sim
Qual:_____________________________________________________________

7)

Está há quanto tempo trabalhando como ambulante?

8)

Você trabalha como ambulante aqui na praia em todos os meses do ano?
( ) SIM
( ) NÃO – Descrever o(s) meses-mês em que não trabalha:

9)

Horário de trabalho: ( ) Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( ) Manhã e tarde
( ) Manhã e noite ( ) Tarde e noite ( ) Manhã, tarde e noite

10)

Trabalha quantos dias por semana: ( ) 7 dias ( ) 6 dias ( ) 5 dias ( ) 4 dias
( ) 3 dias ( ) 2 dias ( ) 1 dia Outro: _______________________________

11)

Há outras pessoas que o ajudam em sua atividade?
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( ) Não

( ) Sim. Quantas? _______________________

Quem são essas pessoas?
12)

Produto e/ou serviço comercializado:

13)

Você trabalha como ambulante somente nesta praia?
( ) Sim ( ) Não. Qual a outra? __________________________________

14)

Você
( ) Não

15)

tem

outra

atividade

além

do

trabalho

na

praia?

( ) Sim. Qual? _________________________________

Antes de trabalhar como vendedor ambulante você tinha outra atividade?
( ) Sim. Qual? ____________________________________________

( ) Não, este é meu primeiro trabalho.
16)

Com quem aprendeu a fazer sua atividade?
( ) Sozinho ( ) Familiares ( ) Colegas de trabalho ( ) Amigos
( ) Outros, quem? ________________________________

17)

Como você se sente trabalhando na praia como ambulante?
( ) Estou muito satisfeito ( ) Estou satisfeito

( ) Nem satisfeito e nem

insatisfeito ( ) Estou insatisfeito ( ) Estou muito insatisfeito
18)

Pensando no seu trabalho de vendedor ambulante na praia, o que você
gostaria de fazer?
( ) Continuar como ambulante

( ) Continuar como ambulante mas sempre

procurando alguma outra coisa pra fazer
depressa possível

(

) Deixar de ser ambulante o mais
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APÊNDICE B: Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Esclarecimentos
Este é um convite para você participar da pesquisa “Mobilização de competências na
atividade informal do vendedor ambulante em praias urbanas de Natal (RN)”, que é parte da
dissertação de mestrado em psicologia da UFRN de Débora Guerra Pereira Xavier, sob
coordenação do prof. Jorge Tarcisio da Rocha Falcão.
Essa pesquisa procura investigar a atividade de trabalho do vendedor ambulante de praias
natalenses, buscando definir as competências profissionais nela desenvolvidas e utilizadas. Ao
participar da presente pesquisa, o benefício possível é você poder repensar sua própria
atividade de trabalho, relatando suas possíveis dificuldades, e, por conseguinte, reelaborá-la,
de modo a pensar alternativas diante das dificuldades de sua atividade laboral.
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento,
retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Você
poderá também se recusar a responder qualquer questão que julgue constrangedora.
Caso decida aceitar o convite, você poderá ser submetido aos procedimentos escritos a seguir:
(A) responder a um questionário socioprofissional sobre sua atividade de trabalho; B)
responder a entrevista a ser gravada, a qual fornecerá informações adicionais sobre sua
atividade profissional, prevendo-se para isso um tempo de aproximadamente uma hora.
Sua participação da etapa A não está atrelada à participação na etapa B.
Não estamos prevendo que você venha a ter quaisquer despesas ou danos em decorrência de
sua participação, mas se despesas ou danos vierem a ocorrer você será ressarcido ou
indenizado conforme o caso. Um risco possível decorrente de sua participação nesta pesquisa
é o comprometimento do seu tempo laboral para cumprir as etapas de participação listadas
acima. Tal risco será minimizado através da negociação dos momentos mais convenientes
para você cumprir as etapas da pesquisa.
Todas as informações obtidas serão sigilosas: seu nome e demais informações não serão em
nenhum momento divulgados, somente serão veiculadas exclusivamente em contexto
científico-acadêmico. Os dados serão guardados em local seguro por um período de 5 anos e a
divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.
Toda e qualquer dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa poderá ser esclarecida
diretamente com a mestranda Débora Guerra Pereira Xavier, ou com o responsável e
orientador, prof. Jorge Tarcisio da Rocha Falcão, cujos endereços se encontram especificados
ao final deste TCLE. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa também poderão ser
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questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN conforme endereço também
especificado ao final.
Consentimento Livre e Esclarecido
Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão
coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará
para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa
“Mobilização de competências na atividade informal do vendedor ambulante em praias
urbanas de Natal (RN)”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em
congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.
Natal, _____ de _______________ de 2013

Participante da pesquisa:
Nome:

Assinatura:
Digital

Pesquisador responsável:
Nome:

Assinatura:

Endereço dos pesquisadores: Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (sala 505 do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, CCHLA) ou pelo
telefone: 3215-3590, ramal 231.
Comitê de ética e Pesquisa: UFRN, Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa
Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN Telefone/Fax (84) 3215-3135.

