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RESUMO

Este estudo apresenta uma análise sobre as novas relações produtivas no contexto da
sociedade contemporânea, com o objetivo de contribuir com a discussão sobre a natureza das
relações estabelecidas entre os atores responsáveis pelo desenvolvimento local e ou regional.
Nesse sentido, esta investigação analisa a constituição de novos espaços produtivos, orientada
pela mobilidade do capital e suas estratégias de expansão e acumulação. Para tanto, partiu-se
de uma revisão bibliográfica sobre as novas tendências e conceitos que norteiam as mudanças
ocorridas no setor produtivo nas últimas décadas, focalizando a flexibilização da produção, a
intensificação do uso de tecnologia e suas conseqüências, o deslocamento de unidades de
grandes corporações para novos espaços geográficos e, sobretudo, como determinados
segmentos sócio-territoriais se inserem e se adaptam a todo esse contexto. Pretende-se ampliar
a visão de domínio de políticas públicas voltadas para capacidades produtivas e processos
coletivos que colaborem para o desenvolvimento regional e a inclusão social. Nesta
perspectiva, foi pesquisado a produção caseira de biscoitos no município de Vitória da
Conquista- Ba, como uma alternativa de trabalho e renda para uma parcela da população que
não conseguiu colocação num mercado cada vez mais exigente. A reflexão final conclui que a
produção de biscoito se estabeleceu no mercado, mesmo diante das adversidades, tendo seus
avanços limitados a fatores tecnológicos e a ausência de infra-estrutura e mão-de-obra
qualificada.

Palavras-chaves: Tecnologia - Trabalho – Inclusão social - Produção Caseira
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, os países em desenvolvimento, em especial o Brasil, vêm
sofrendo profundas transformações, associadas ao processo de reestruturação produtiva em
escala internacional, que se caracterizam entre outras coisas, pela difusão de inovações
tecnológicas e organizacionais nas mais diversas cadeias produtivas e, também, pela
reorganização dos mercados.

No centro dessas transformações, verifica-se um intenso

processo de reorganização do espaço, do trabalho e de uma significativa elevação da
produtividade, afetando o volume e a estrutura do emprego, das relações produtivas e da nova
divisão territorial do trabalho. Nesse contexto, o debate sobre a relação entre tecnologia,
trabalho e novas aglomerações produtivas torna-se relevante.
Nesse sentido, esta investigação analisa a constituição de novos espaços produtivos,
orientada pela mobilidade do capital e suas estratégias de expansão e acumulação. Para tanto,
partiu-se de uma revisão bibliográfica sobre as novas tendências e conceitos que norteiam as
mudanças ocorridas no setor produtivo nas últimas décadas, focalizando a flexibilização da
produção, a intensificação do uso de tecnologia e suas conseqüências, o deslocamento de
unidades de grandes corporações para novos espaços geográficos e, sobretudo, como
determinados segmentos sócio-territoriais se inserem e se adaptam a todo esse contexto.
Para desenvolvimento dessa pesquisa foram necessários alguns procedimentos
metodológicos, dentre eles uma revisão bibliográfica sobre as novas tendências e conceitos
que norteiam as mudanças ocorridas no setor produtivo nas últimas décadas, visita a fábricas e
feira-livre, com registro através de fotografias, aplicação de questionários e entrevistas a 37
produtores dos 56 pontos identificados entre fábricas e fabriquetas, coleta, tabulação e análise
de dados, além da consulta a órgãos e entidades públicas como Prefeitura Municipal,
SEBRAE, IBGE e SEI e às normas da ABNT( Associação Brasileira de Normas Técnica)
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para construção do texto empírico.
O primeiro capítulo apresenta uma abordagem sobre a atual fase do desenvolvimento
capitalista, mostrando suas novas e velhas tendências organizacionais em função da crise do
fordismo/taylorismo, fazendo um paralelo com o momento atual, de flexibilidade produtiva e
economia globalizada, seus avanços tecnológicos e produtivos em sua dimensão espacial.
O segundo capítulo apresenta uma discussão sobre o conceito de redes e cadeias
produtivas analisando sua evolução enquanto categoria de análise da ciência geográfica,
concluindo-se que qualquer fenômeno articulado produtivamente em rede, é um fator de peso
para (re) construção das paisagens geográficas em diferentes escalas.
O terceiro capítulo apresenta as novas tendências ou elementos em prol do
desenvolvimento local, como Arranjos Produtivos Locais, Economia Solidária e Capital
Social. A fim de se apontar a construção de formas de cooperação e solidariedade no processo
produtivo em estudo, levando-se em conta os variados graus de integração, competição e
participação que nele se verificam, destaca-se num segundo momento, ainda neste capítulo, as
relações entre emprego, trabalho e aspectos como flexibilidade e informalidade.
Já no quarto e último capítulo, faz-se uma análise direta do estudo em questão,
disponibilizando dados sobre a produção e distribuição de biscoito caseiro em Vitória da
Conquista. Sendo que foram identificados 56 pontos de produção entre fábricas e fabriquetas
e deste total 37 foram entrevistadas. Enfocam-se nesta análise as particularidades deste
sistema e suas relações produtivas que é formada. O destaque dessa produção, além de outras
implicações, funciona como alternativa de emprego e renda.
Indiretamente, a fim de explicar esta realidade, procura-se entender o significado,
limitações e as possibilidades decorrentes das relações entre técnica e sociedade. A partir de
um olhar geográfico, analisa a relação entre redes e técnicas, característica do período
contemporâneo como resultado e condição do processo de globalização da economia em
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curso.
Desta forma, é preciso entender as determinações no processo que gerou este
fenômeno, em suas diversas escalas, que vão desde a reestruturação produtiva capitalista em
âmbito mundial, passando pela forma como o Brasil está inserido neste contexto, somando-se
condições sociais, econômicas e territoriais nacionais e locais. Neste novo contexto, a
reestruturação produtiva afeta, sobretudo as áreas em que a grande indústria, como a
automobilística se faz presente. Mas, tem reflexos, também, noutras regiões do país devido à
implantação de políticas econômicas que abrem o mercado brasileiro para produtos externos,
diminuindo o consumo de produtos internos e desencadeando um processo que gera maior
desemprego e, consequentemente, mais trabalhadores buscando novas alternativas de
sobrevivência, na informalidade e no subemprego.
As reflexões decorrentes desses temas tendem a estabelecer parâmetros de análise
sobre a produção capitalista e suas formas de acumulação. Nesta abordagem, o debate
colabora com a discussão atual dessa dinâmica, na forma de estudo de caso, revelando a
riqueza e a complexidade das relações sociais e econômicas que se estabelecem em uma
região periférica aos grandes centros produtores e financeiros do capitalismo, quando da
instalação de uma atividade produtiva ou a possibilidade da formação de uma rede produtiva
de biscoitos na região sediada pela cidade de Vitória da Conquista.
A dissertação que ora se apresenta, é resultado de um trabalho de pesquisa sobre a
produção caseira de biscoitos no município de Vitória da Conquista - Ba, como uma exigência
para a obtenção do título de Mestre em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe, tendo
como propósito discutir as novas configurações espaciais na fase contemporânea de
reestruturação do capital global e hegemônico.
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CAPÍTULO I – A ATUAL FASE DO DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA. AS NOVAS
E VELHAS RELAÇÕES PRODUTIVAS

A compreensão do modelo atual de organização da produção requer um resgate da
discussão do modelo anterior e dos motivos de sua crise. O surgimento de novas formas
produtivas indica a ocorrência de uma transformação no regime de acumulação capitalista
outrora assentado na grande indústria. Neste processo de transição, várias tendências
organizacionais se manifestam, e a nova lógica emerge de diferentes formas, e em vários
contextos culturais e institucionais. Estas novas tendências surgem a partir de um
movimento que se inicia com a crise do antigo modelo taylorista/fordista de produção. As
empresas buscam um modelo mais enxuto e flexível que tem por objetivo adequação rápida
às condições de mercado e geração de inovação. Nesse processo instigador em que se
deparam o novo e o velho, constata-se através das análises de Santos que:

A gestão do novo, na história, dá-se frequentemente, de modo quase imperceptível
para os contemporâneos, já que suas sementes começam a se impor quando ainda o
velho é quantitativamente dominante. É exatamente por isso que a ‘qualidade’ do
novo pode passar despercebida. Mas a história se caracteriza como uma sucessão
ininterruptas de épocas. Essa idéia de movimento e mudança é inerente a evolução
da humanidade. É dessa forma que os períodos nascem, amadurecem e morrem
(SANTOS, 2001 p.141).

Sendo assim, o que ficou denominado por taylorismo-fordismo, no início do século
XX nos Estados Unidos, servirá de ponto de discussão neste trabalho, para que se possa
compreendê-lo, procurando estabelecer suas relações e conseqüências para o momento atual.
Esse modelo produtivo recebeu a atenção de vários pensadores, pois foram encontradas
naquele país, as condições ideais para o seu desenvolvimento, como uma população
numerosa sem função social essencial no mundo da produção. Diferente da Europa, onde a
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estrutura técnica e produtiva era melhor sistematizada. Essa pode ser entendida como uma
das razões para a intensa acumulação de capitais, apesar do nível de vida das classes
populares serem superiores ao europeu, o estilo de vida estaria voltado para a produção.
A existência dessas condições colaborou para a racionalização da produção e do
trabalho, combinando a força com a persuasão (através do pagamento de melhores salários,
benefícios sociais, propaganda ideológica), para, finalmente, basear toda a vida do país na
produção. Porém, a criação deste novo modelo de produção leva a necessidade da
elaboração de novas exigências humanas, uma determinada estrutura social e um
determinado tipo de Estado.
Nesse caso, o Estado é liberal, no sentido da livre iniciativa e do individualismo
econômico que alcança pelos meios próprios, em seu próprio desenvolvimento histórico, o
regime de concentração industrial e de monopólio. No que diz respeito às condições
humanas, destacam-se o papel do controle moral dos trabalhadores e do seu consumo. Os
altos salários pagos pela Ford eram instrumentos para selecionar os trabalhadores aptos para
o sistema de produção e de trabalho e para manter sua estabilidade. Era necessário que este
trabalhador gastasse seu salário racionalmente para manter sua força de trabalho, daí o
combate sistemático e puritano ao consumo do álcool entre os trabalhadores. A
“domesticação” do trabalhador era necessária à fábrica rotinizada.
A projeção do Taylor-fordismo alcança uma maior amplitude, escapa a esfera da
produção dentro da fábrica e se estende pela sociedade. Harvey (2002, p.119) considera que
o auge do Taylor-fordismo tenha ocorrido do período de 1945 a 1973 e “teve como base um
conjunto de práticas de controle do trabalho, tecnologias, hábitos de consumo e
configurações de poder político-econômico, e de que esse conjunto pode com razão ser
chamado de fordista-keynesiano”. Para esse autor, o que havia de novo no fordismo era sua
visão e seu reconhecimento explícito de que produção de massa significa consumo de
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massa, um novo sistema de reciprocidade da força de trabalho. Além disso, a expansão
internacional do fordismo ocorreu numa conjuntura particular de regulamentação políticoeconômica mundial e numa configuração geopolítica em que os EUA dominavam o mundo
capitalista por meio de um sistema complexo de alianças militares e relações de poder. A
crise deste sistema produtivo pode ser verificada através das análises de Benko quando diz:

A partir de meados dos anos 60 o modo de desenvolvimento fordista entra em
crise. As alavancas macro-econômicas que asseguram o crescimento de ouro dos
‘Trinta Gloriosos’ (trinta anos de crescimento) se revelam fragilizados ou servem
até mesmo de obstáculo a acumulação capitalista [...] A ruptura na qual o
capitalismo aposta sua ‘salvação’ é antes de tudo uma modalidade de
aprofundamento das relações capitalistas (BENKO, 1999, p.19 e 20).

No entanto, na esfera da produção, o trabalho rotinizado, as poucas habilidades
manuais tradicionais necessárias, o controle quase inexistente do trabalhador sobre o projeto,
ritmo e organização da produção levaram a uma grande rotatividade da força de trabalho. A
prática de acostumar o trabalhador a sistemas de trabalho rotinizados, inexpressivos e
degradados nunca foi totalmente superado, e se tornou ponto de fricção entre capital e
trabalho.
A marca fundamental das relações humanas e culturais, naquele período, é, dentre
outras, a tentativa do estabelecimento definitivo da rotina na vida dos trabalhadores. O
aspecto repetitivo, degradante e alienador do trabalho estiveram presentes desde o início do
processo de industrialização, no entanto, é nesta fase que encontra seu auge. Aqui, apenas
uma dura disciplina e apego a rotina poderiam levar ao fim o processo produtivo. É nesse
terreno que também se dá grande parte da resistência dos trabalhadores ao trabalho na
fábrica. O atrito que tal situação gerava, com faltas constantes ao trabalho, fez surgir muitas
teorias que sugeriam a humanização do trabalho nas empresas, sendo ponto de pauta nas
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constantes negociações entre patrões e empregados: à degradação imposta pela rotina
compensava-se com aumentos salariais.
Contraditoriamente, o tempo rotinizado tornara-se conveniente, uma vez que permitia
a articulação entre os trabalhadores, que podiam afirmar suas próprias exigências, uma
situação favorável à organização sindical. Por outro lado, tornara-se uma conquista pessoal,
na medida em que ao mesmo tempo em que poderia degradar, poderia também proteger.
Poderia decompor o trabalho, mas também compor uma vida, uma vez que permitia projetos
de longo prazo, e um planejamento para o futuro. As pessoas se perdiam em um presente
insípido em favor de um futuro seguro.
No final dos anos 60, os limites desse modelo de acumulação foram mais que
expostos. Harvey (2002) aponta como motivos dessa crise, dentre outros: o aumento da
competição internacional com a recuperação da Europa ocidental e do Japão; a crise da
economia americana, com crescente desemprego e pobreza; a entrada dos países de terceiro
mundo na competição industrial a partir do movimento de expansão das multinacionais para
essas áreas; a “rigidez” dos investimentos de capital fixo que impediam a flexibilidade de
planejamento e presumiam crescimento dos mercados; a resistência operária que nos anos
60 passa a se expressar também através dos movimentos contestatórios e de contracultura.
A grande recessão vivida pelo capital na década de 70 marca o momento de mudança
no padrão de acumulação capitalista e o início da busca de um novo modelo tecnológico e
organizacional do trabalho. O compromisso fordista é fragilizado, principalmente nos países
ricos, e tem início um novo regime de acumulação, chamado por Harvey (2002) de
“acumulação flexível”. Nesse momento a cultura baseada na rotina, começa a ser substituída
por outra, sustentada pela idéia de “flexibilidade”.
Para Harvey (2002 p.140), a acumulação flexível é marcada por um confronto direto
com a rigidez do fordismo. Ela se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos
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mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracterizam-se pelo surgimento
de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços
financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação
comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças
dos padrões de desenvolvimento desigual, tanto entre setores quanto entre regiões
geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento de ampliação do setor de serviços,
bem

como

conjuntos

industriais

completamente

novos

em

regiões

até

então

subdesenvolvidas.
O novo padrão de acumulação busca solucionar a crise vivida pelo capitalismo e o
desgaste do modelo anterior. Este baseado numa transformação ampla dos processos de
produção e trabalho, na reorganização dos mercados e setores de produção bem como em
sua redistribuição espacial, sob a tendência da flexibilidade e apoiado numa nova concepção
de Estado de caráter neoliberal e fortalecido pelo pensamento neoconservador. Segundo
Benko:

[...] as estratégias de reestruturação capitalista não podem ser consideradas
adaptações relativamente superficiais, mas, ao contrário, modificações que afetam
os quadros do desenvolvimento do pós-guerra. Essas estratégias, que abrangem
realidades díspares, são estruturalmente unificadas como práticas capitalistas
centrais que defendem uma saída capitalista da crise estrutural do fordismo.[...] A
mudança do peso relativo das tecnologias fordistas no conjunto das práticas de
controle das práticas de controle capitalista, a ascensão do saber produtivo flexível
e das formas organizacionais maleáveis e consensuais, o consumo de mercadorias
propostas pela revolução tecnológica (LIPIETZ, 1990 apud BENKO, 1995), todos
esses fenômenos, que conotam uma complexa e contraditória refundação da
regulação capitalista, conflui para nova configuração do capitalismo a que vamos
chamar de momento da acumulação flexível [...] (BENKO, 1995, p.23).

Nota-se um deslocamento veloz das forças produtivas, das instâncias de produção.
Esse novo arranjo do processo produtivo liberta-se da ordem fabril, do trabalho assalariado e
consolida-se na medida em que se estreita à integração das novas tecnologias de informação
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e comunicação às práticas produtivas de ampla escala. O que de mais expressivo se verifica
nesse processo de transformação não se refere, exclusivamente, à consideração que se vem
atribuindo ao setor terciário, reside, sobretudo, no fato de estarem os serviços a tornar-se
cada vez mais industriais, configurando uma rede de trabalho que vem da tradicional divisão
entre o trabalhador e os meios de produção, entre o mundo do trabalho e o mundo da vida.
A economia de escala, com produção em série, característica do Fordismo, se viu
confrontada com chamada economia de escopo. O processo produtivo dentro desse modelo
passa a caracterizar-se pela produção em pequenos lotes e pela subcontratação, tentando a
superação da rigidez do sistema fordista e atendendo uma gama mais ampla de necessidades
do mercado. O sistema de produção flexível busca ainda a aceleração do ritmo de inovação
do produto e a exploração de núcleos altamente especializados e de pequena escala, a
diminuição do tempo de giro do capital pelo uso de novas tecnologias produtivas, novas
formas organizacionais, como por exemplo, o just-in-time, e pela aceleração do consumo.
Nesse período, acentua-se a organização do capital através da dispersão e da
mobilidade geográfica. Grandes indústrias procuraram regiões onde há proximidade com a
fonte de matérias-primas, salários baixos, incentivos fiscais por parte dos estados, bem como
mercados consumidores em potencial que estivessem à sua disposição. No entanto, a
crescente transnacionalização do capital e o enfraquecimento do poder dos Estados
acentuaram, ainda mais, essa dispersão. O capitalismo tornou-se mais organizado,
fortalecendo uma divisão internacional do trabalho que em vias de regra, os países centrais,
dominam o processo de pesquisa e desenvolvimento, enquanto os periféricos realizam as
etapas de produção de mercadorias.
O capitalismo nessa nova fase torna-se mais articulado buscando respostas flexíveis e
inovação tecnológica. O saber torna-se mercadoria chave a ser produzida e a produção do
conhecimento assume, cada vez mais, um aspecto comercial. O controle do fluxo de
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informações e dos veículos de propaganda influencia o gosto e a cultura popular e se tornam
armas importantes na batalha competitiva. Finalmente, esse momento é marcado pela
reorganização do sistema financeiro global e a emergência de poderes ampliados de
coordenação financeira. Diante disto, Elias aponta para:

[...] a relevância crescente da informação nas condições atuais da vida econômica e
social permite pensar que o espaço e o sistema urbano, considerado o esqueleto
produtivo da nação, são fortemente hierarquizado por fluxos de informação
superpostos a fluxos de matéria não propriamente hierarquizantes. A existência de
um maior número de fixos aumenta também o número de fluxos, mesmo de
dinheiro, uma vez que a complementação entre os lugares, necessária com a
especialização regional, é geradora de fluxos de todas as intensidades e naturezas.
Assim para Milton Santos, fixos e fluxos são os grandes estruturadores do espaço,
cujo âmago se processa um jogo de relações dialéticas entre o externo e o interno, o
novo e o velho e entre o Estado e o mercado (ELIAS, 2001, p.216).

Todas essas mudanças têm sido acompanhadas pela emergência de políticas
neoliberais em contraposição as políticas desenvolvidas pelo Estado do bem-estar social.
Tais políticas impulsionadas no início dos anos 80 têm permitido junto com o processo de
reestruturação da produção um ataque ao salário real dos trabalhadores e ao poder sindical.
Segundo Lobo (2004), o sucesso político do neo-conservadorismo encontra-se também
vinculado a uma nova cultura individualista, empreendedora e competitiva que molda tanto
o mundo da produção quanto do consumo. Nesse processo, a valorização do consumo
compulsivo tem marcado o comportamento de amplos setores da população e tem levado a
construção de teorias que classificam esse momento como pós-moderno. Desvendar esta
complexidade de relações e conceituar categorias opostas e complementares tem se tornado
uma necessidade para se entender a realidade, como destacou Arroyo:

Horizontalidade e verticalidade, tecnosfera e psicosfera, o novo e o velho, o
externo e o interno permitem reconstruir uma dinâmica espacial como arena de
antagonismos e complementaridades. Globalização e fragmentação, metropolização
e desmetropolização, flexibilidade e rigidez, divergência e convergência são
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processos que coexistem sobre uma aparência contraditória, mas que, na verdade,
respondem a uma mesma lógica. Razão global e razão local, espaços inteligentes e
espaços opacos, solidariedade orgânica e solidariedade organizacional, são
fenômenos qualificados a partir de uma oposição, que se confundem e, ao mesmo
tempo, se distinguem e se distanciam (ARROYO, 2001, p.57).

O processo de reestruturação da produção tem se implementado com maior freqüência,
dentro do modelo de acumulação flexível, e se baseia no Toyotismo. Desenvolvido no Japão
já nos anos 50, visava a superação da crise financeira do país no pós-guerra aumentando a
produção sem aumentar o número de trabalhadores e ainda superar os problemas específicos
da produção dentro da fábrica. A implantação do processo de produção do tipo toyotista,
apesar de menos intensa que o modelo anterior, supõe uma intensificação da exploração do
trabalho, quer pelo fato dos trabalhadores operarem simultaneamente com várias máquinas,
quer pelo ritmo e a velocidade da cadeia produtiva. Porém, a prática de acostumar o
trabalhador a sistemas de trabalho repetitivos, inexpressivos e degradados nunca foi
totalmente superado, e se tornou ponto de fricção entre capital e trabalho.
No fim dos anos 70 e início dos anos 80 o mundo capitalista ocidental começou a
desenvolver técnicas semelhantes ao toyotismo. A implementação do novo modelo de
acumulação flexível no mundo da produção tem resultado em um enorme impacto sobre as
características assumidas pelo mundo do trabalho na contemporaneidade. O primeiro desses
impactos e, talvez, o mais visível é o desemprego associado a pequenos ganhos em termos
salariais e a um retrocesso do poder sindical.
Essa conjugação de elementos tem, sem dúvida, permitida uma grande acumulação de
renda nas últimas décadas. Aliado a isto, tem-se presenciado uma reestruturação do mercado
de trabalho, com a redução do emprego regular em favor do emprego parcial, temporário e
da sub-contratação. A entrada em massa das mulheres no mercado de trabalho também tem
sido marcada pela intensificação da exploração do trabalho, geralmente de caráter parcial e
remunerado de forma inferior ao dos homens. Freqüentemente, a mão-de-obra feminina tem
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sido usada como substituto para o trabalho masculino melhor remunerado. Essas mudanças
são acompanhadas pela desregulamentação dos direitos do trabalho, tanto nos países centrais
quanto periféricos, e acentuam a vulnerabilidade dos grupos desprivilegiados jogando na
marginalidade setores anteriormente estáveis.
Diante da perspectiva contemporânea da globalização econômica, a partir dos anos 70,
o sistema produtivo das empresas capitalistas começa a se reorganizar. Para promover uma
nova fase de expansão e de acumulação de capital, as firmas buscam a diminuição dos
custos de produção e a busca por novos mercados. Entre as medidas tomadas pelas empresas
de alcance geográfico mundial para concretizar a diminuição dos seus custos produtivos,
pode-se citar a terceirização e a multilocalização da produção. Através da terceirização,
contratam-se serviços de empresas pequenas, mais flexíveis e oferecendo menos garantias
aos trabalhadores. Essas firmas também localizam suas unidades produtivas nos lugares ao
redor do mundo que possam produzir bens baratos e de qualidade e proporcionar vantagens
locacionais, como incentivos fiscais e mão-de-obra qualificada, barata e numerosa, e uma
infra-estrutura logística para garantir acessibilidade com captação e promoção de fluxos.
No pós-fordismo, com a finalidade de buscar novos mercados as empresas capitalistas
além de articular as suas unidades produtivas situadas em várias partes do mundo através de
estruturas de comunicação e de transporte, também utilizadas para articular o seu espaço
produtivo com o mercado consumidor externo, pois as firmas vão se direcionar, cada vez
mais, para os países que têm consumo razoável (países emergentes). No capitalismo
informacional (CASTELLS, 1999), o mercado consumidor é segmentado em nichos, pois há
a valorização da personalização dos produtos em detrimento da padronização que era usada
na fase fordista do capitalismo. Ademais, a agregação de valor ao produto realiza-se,
essencialmente, pela incorporação de conhecimento. A segmentação do mercado e a
necessidade de incorporar conhecimento para a produção e a distribuição de bens tornam a
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produção, cada vez mais, complexa e requerem investimentos maciços em pesquisas,
provocando o desenvolvimento do trabalho imaterial.
Dessa forma, as firmas, cujos espaços produtivos e nichos de mercado atingem uma
escala maior, como a regional ou mesmo a global, se organizam em redes produtivas
fazendo com que, por exemplo, as peças de um produto possam ser produzidas em vários
lugares diferentes, montadas em um outro país originando produtos finais que serão
distribuídos pelos nichos de mercado ao redor do mundo. Toda essa articulação possibilitada
pelos fluxos materiais (pessoas, bens e serviços) e imateriais (informação e capital) os quais
se dão através das redes de transporte e comunicação que integram esse espaço fragmentado.
Nessa articulação, a sede da firma comanda e gerencia todas as empresas que fazem parte de
sua rede produtiva, gerando uma nova divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual.
Dentro desta filosofia, as empresas passam a focar seus negócios no “core business” e
a terceirizar muitos dos processos que, antes, eram realizados internamente. Isto gerou uma
maior divisão de trabalho entre as empresas e, consequentemente, a necessidade de maiores
relações entre aquelas que atuam no mesmo setor. A busca por flexibilidade e inovação, o
foco no “core business” e a maior proximidade entre as empresas geraram um novo contexto
econômico que oferece novas condições de desenvolvimento. Porém, o crescimento e a
prosperidade econômica não são atingidos quando as empresas agem individualmente, mas
sim, quando estas se unem para explorar as competências coletivas.
Nos dias atuais, a repulsa à rotina burocrática e a busca da flexibilidade produziram
novas estruturas de poder e controle. As modernas formas de flexibilidade, marcadas pela
reinvenção descontínua das instituições, a especialização flexível da produção e a
concentração do poder sem centralização, têm caracterizado esse novo sistema de poder.
Assim, o desejo de mudança expresso nas sociedades atuais implica, muitas vezes, em
mudanças com conseqüências para o sentido de tempo.
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A mudança flexível de hoje procura reinventar, constantemente, as instituições no
presente tornando-as descontínuas do passado. Apesar de seus resultados duvidosos, esse
processo leva a uma valorização imediata das ações das empresas que as realizam, o que
gera um incentivo para que elas ocorram. Mas, há outros motivos que fazem buscar uma
mudança decisiva, dentre eles a volatilidade da demanda do consumidor. Essa tendência
acaba por levar a especialização flexível que com todas as características do processo de
reestruturação produtiva, tenta rapidamente colocar produtos mais variados no mercado. Isso
implica não só o uso de novas tecnologias, mas, principalmente, uma nova concepção de
organização. A especialização flexível cria uma concentração do poder sem centralização.

1.1 - A mundialização/ globalização atual

O espaço mundo do capital, enquanto processo continuado de formação dos territórios
produtivos em escala internacional constitui o campo de observação mais vasto das ciências
espaciais, em particular a Geografia. A divisão internacional do trabalho, articulada na
dimensão mundial e condicionada pelos ciclos de acumulação capitalista, marca o tempo
histórico das durações temporais e, crescentemente, constrói as relações espaciais na sua
diversidade de recortes, de escalas. As dimensões verticais de comando, informação e
comunicação se cruzam com as dimensões horizontais materiais de produção e consumo. A
geografia humana, historicamente construída nas estruturas sociais, organiza o mundo como
sistemas de relações desiguais entre territórios, conforme as relações de força e comando
que estruturam a mundialização do modo de produção capitalista, que segundo Milton
Santos no caso do mundo atual,

[...] temos a consciência de viver um novo período, mas o novo que mais
facilmente apreendemos é a utilização de formidáveis recursos da técnica e da
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ciência pelas novas formas do grande capital, apoiado por formas institucionais
igualmente novas. Não se pode dizer que a globalização seja semelhante às ondas
anteriores, nem mesmo uma continuação do que havia antes, exatamente por que as
condições de sua realização mudaram radicalmente. É somente agora que a
humanidade está podendo contar com essa nova qualidade técnica, providenciada
pelo que se está chamando de técnica informacional (SANTOS, 2001, p.141).

Neste entendimento, os objetos técnicos redesenham o espaço mundo como
organização do trabalho e apropriação da riqueza, constituindo o padrão sistêmico de
articulação das relações de dominação e distribuição de poder entre os lugares. Essa visão
estrutural do processo de constituição do espaço humano gera ritmos desiguais e
potencialidades diferenciadas de enfrentar os impulsos das forças produtivas sociais: seus
objetos materiais e imateriais povoam e condicionam os sistemas de vida. Milton Santos por
sua vez complementa:

No mundo da globalização, o espaço geográfico ganha novos “contornos, novas
características, novas definições. E, também, uma nova importância, porque a
eficácia das ações está estreitamente relacionada com a sua localização. Os atores
mais poderosos se reservam os melhores pedaços do território e deixam o resto para
os outros” ( SANTOS, 2000, p.79).

A implantação dos regimes de acumulação e os agenciamentos estratégicos, para a
formação da economia mundial, resultaram em sistemas ordenados pelas empresas e
orientados

pelos

mercados,

se

desdobrando

como

sistema

mundo

desigual

socioeconomicamente. A globalização tem sido a forma atual de aceleração desse processo
de mundialização, percebido na longa duração e na sua implementação como divisão
socioespacial do sistema capitalista mundial. Nesse entendimento, Cataia diz que:

Quanto maior a inserção do Brasil na economia-mundo, maior a divisão territorial
do trabalho no Brasil. Como conseqüência dessa divisão assiste-se uma expansão
do sistema financeiro. Isso é constatável quando se verifica o grande impulso dado
às atividades econômicas por créditos do Estado, de tal forma que Santos (1994c),
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fala da creditização do território como atributo do espaço geográfico. Por isso, é
que se pode afirmar que o nexo financeiro é um dos responsáveis pela unificação
do território (CATAIA, 2001, p.174).

Assim, pode-se afirmar que a hierarquização e a divisão internacional do trabalho se
manifestam entre as dinâmicas e os fluxos de capital, face ao conjunto das conexões geradas
com os diferentes territórios nacionais e locais. Segundo Bocayuva (2004)Os diversos
lugares são conectados e atravessados pelas redes multinacionais, pelas relações e dinâmicas
definidas pela diversidade dos seus modos de organização social, assim como pelos conflitos
entre os modos específicos de inserção e conexão na economia internacional. As áreas
diferenciadas da economia mundo são como fragmentos de um mesmo sistema que, na sua
enorme diversidade, são submetidas ao mesmo jogo de controle através dos padrões de
organização dominantes no modo de produção capitalista.
Leite (1997) considera que, por exemplo, ao final dos anos 80, em função do
aprofundamento da crise econômica, tinha importante papel a inovação organizacional e os
novos conceitos de produção, mas identifica o caso brasileiro com características de uma
"modernização conservadora". No Brasil, a reorganização da produção mantém
componentes organizacionais do taylorismo e do fordismo, principalmente a manutenção de
formas autoritárias de gestão de mão-de-obra, baixos salários, políticas salariais
individualizantes e resistência à estabilização da mão-de-obra. Há resistência e dificuldade
do empresariado em adotar novos métodos que ampliem a participação dos trabalhadores,
revelando o caráter conflitivo e autoritário das relações de trabalho.
A economia mundo capitalista mantém relações específicas com as regiões que por ela
são atravessadas ou onde se encontra implantadas. As trajetórias dos territórios e dos grupos
sociais que o ordenam, parecem não dar conta dos processos de compressão tempo-espaço
em curso que enfraquece a capacidade adaptativa dos atores e das forças orientadas pelo
mercado. Este entendimento pode ser verificado nas análises de Santos quando diz:

30

Vivemos em um mundo complexo, marcado na ordem material pela multiplicação
incessante do número de objetos e na ordem imaterial pela infinidade de relações
que aos objetos nos unem. Nos últimos cinqüenta anos criaram-se mais coisas do
que nos cinqüenta mil precedentes. Nosso mundo é complexo e confuso ao mesmo
tempo, graças à força com a qual a ideologia penetra objeto e ações. Por isso
mesmo, a era da globalização mais do que qualquer outra antes dela, é exigente de
uma interpretação sistêmica cuidadosa, de modo a permitir que cada coisa, natural
ou artificial, seja redefinida em relação com o todo planetário. Essa totalidademundo se manifesta pela unidade das técnicas e das ações (SANTOS, 2001, p.171).

Entretanto, globalização não significa homogeneização, mesmo que setorialmente
tendências comuns sejam observadas, tais como as vantagens competitivas expressas pelos
conceitos de inovação, qualidade, flexibilidade e preço. A concorrência entre os lugares dá a
tônica nos esforços para tentar reter e garantir localmente a ação de empresas. Mas, os
esforços de adaptação localistas são insuficientes para responder aos problemas postos para
o desenvolvimento. Os processos internacionais são agravados pela nova lógica de
acumulação desencadeada pela tentativa do capital de escapar aos limites da crise de
valorização. Sendo assim,

A globalização está na ordem do dia; uma palavra da moda que se transforma
rapidamente em um lema, uma encantação mágica, uma senha capaz de abrir as
portas de todos os mistérios presentes e futuros. Para alguns, globalização é o que
devemos fazer se quisermos ser felizes; para outros, é a causa da nossa infelicidade.
Para todos, porém, ‘globalização’ é o destino irremediável do mundo, um processo
irreversível; é também um processo que nos afeta a todos na mesma medida e na
mesma maneira. Estamos todos sendo globalizados e isso significa basicamente o
mesmo para todos (BAUMAN, 1999, p.7).

A globalização redefine o poder e as relações entre os lugares e as pessoas, através das
redes produtivas e financeiras, ao territorializar os centros de decisão e ao separá-los dos
espaços de execução das funções de produção. O processo de globalização gera efeitos de
fragmentação em cadeia ao definir os padrões organizacionais e logísticos, ao
desmaterializar os processos e produtos, ao desterritorializar e deslocar funcionalidades e
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capacidades instaladas. A questão das oportunidades que se abre para as estratégias locais se
encontra subordinada aos problemas gerados pela complexidade das novas relações entre
fixos e fluxos de capital, de trabalho e de tecnologias. Segundo Elias:

Apesar da mundialização que caracteriza o período em curso, desorganizando as
formas de produção e organização social preexistentes, o que se processa é a
criação de novas desigualdades. O novo processo civilizatório acaba por esbarrar
nas condições econômicas, sociais, culturais e ecológicas de cada área, região ou
país, o que torna cada lugar diferente do outro, apresentando um arranjo entre as
variáveis modernas e as preexistentes que não será encontrado em outra parte,
muito embora existam semelhanças entre muitas situações. Santos acredita que,
quanto mais os lugares se globalizam, mas se tornam singulares, no sentido de que
arranjo que os elementos componentes do território têm um determinado lugar, não
será encontrado em nenhum outro. Assim a própria globalização acaba por produzir
a fragmentação. Como a dialética está presente em tudo e a contradição a rege, o
mundo da globalização doentio é contrariado no lugar o espaço mundial existe
apenas como metamorfose (SANTOS, 1993b) (ELIAS, 2001, p.215).

Os espaços nacionais deixam de apresentar mobilidade e capacidade ativa de
resistência ao processo de esvaziamento das estruturas produtivas do desenvolvimentismo
tradicional, gerando efeitos perversos para as sociedades. Entretanto, pode-se observar, em
alguns casos, políticas de inserção e adaptação virtuosas em relação aos paradigmas
produtivos em rede da economia internacional integrada. As redes regionais e locais criam
ou fortalecem seus sistemas produtivos locais com base em mecanismos e agenciamentos
socioprodutivos inovadores. Esta inovação esta baseada na integração de potencialidades
culturais e cooperativas locais. Segundo Milton Santos (2002, p. 333) “do mesmo modo que
não há um tempo global, único, mas apenas um relógio mundial, também não há um espaço
global, mas, apenas, espaço da globalização, espaços mundializados reunidos por redes”.
O desenvolvimento local é um conjunto de respostas e conflitos dados pelas forças
sociais e produtivas presentes num dado território. Emerge como a questão das
oportunidades estratégicas nascidas das respostas para fazer frente ao atravessamento ativo
dos sistemas locais, regionais e nacionais pelas redes e fluxos transnacionais. Pode constituir
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um modelo alternativo; as estruturas do desenvolvimento local apresentam uma grande
heterogeneidade refletindo a diversidade das situações e das abordagens. A perspectiva da
construção de uma escala local para as estratégias de desenvolvimento, permite o
enfrentamento em conjunto dos desafios para a superação de quadros de desigualdade.
Assim, segundo Milton Santos,

Os lugares reproduzem o País e o Mundo segundo uma ordem. É essa ordem
unitária que cria a diversidade, pois as determinações de todos se dão de forma
diferente, quantitativa e qualitativamente, para cada lugar. [...] O desenvolvimento
desigual e combinado é, pois, uma ordem, cuja inteligência é apenas possível
mediante o processo de totalização, isto é, o processo de transformação de uma
totalidade em outra totalidade (SANTOS, 2002, p.125).

As ações que incidem e comprimem o espaço local, na sua conexão com a dimensão
nacional e global, desencadeiam processos de exclusão, subordinação, adaptação e reação,
conforme as forças sociais, a organização política e os arranjos sócio-produtivos locais. Os
modos de organização e os recursos das sociedades, observados dentro do enfoque do
espaço e das relações sociais, são a ponta de lança para a criação de iniciativas voltadas para
a possibilidade de outras vias de desenvolvimento. Esta situação é verificada neste estudo,
onde a produção caseira de biscoito, no município de Vitória da Conquista - Ba, surgiu
como alternativa de sobrevivência e de inserção no mercado para uma população excluída
do processo produtivo que ora se apresenta.
O processo de globalização tem induzido o surgimento de atividades desta natureza,
uma vez que tem fortalecido o processo de desemprego e exclusão social. Essa perspectiva é
indispensável para evitar uma visão reducionista do tema do desenvolvimento local na
perspectiva de uma mobilização de recursos de “capital social” para a superação da fome e
da pobreza. Segundo Fighera:
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Todos os lugares, sem importar onde se localizam, podem ser incorporados a
qualquer momento de fato o estão graças à tecnologia do presente neste processo.
Esta situação nos conduz a refletir sobre a importância que caberia a cada fração de
espaço no mundo atual, para garantir (ou não) sua eficácia e, por conseguinte, sua
competitividade em relação a outros lugares. Nesse sentido, se poderia pensar que a
integração de um lugar qualquer ao processo global estaria mais em virtude de sua
espacialização do que de outra coisa? Mas se assim fosse, até onde a necessária
fluidez das ações globais traria, para os Estados nacionais, mudanças
transcendentes (distintas) com respeito a como seu território pode e deve ser usado?
(FIGHERA, 2001, p.265).

A busca de alternativas para a crise do modelo de desenvolvimento coloca na ordem
do dia uma releitura do significado das relações sócio-espaciais em relação ao
estabelecimento de novos arranjos capazes de fazer frente ao processo de globalização. Ao
observar o poder de absorção do conjunto dos recursos e potencialidades presentes num
dado território, a partir da organização das redes empresariais e financeiras, pode-se notar a
presença de forças capazes de gerar uma disputa de sentidos e iniciativas que redirecionam
os projetos e políticas de desenvolvimento. Como fator indicativo é possível considerar as
ações de redistribuição de renda e poder pela via da democracia participativa, as
modalidades de resistência camponesa, indígena ou a variedade dos tipos de cooperação
sócio-produtiva em sistemas industriais e pós-industriais.
No caso do Brasil, é a combinação entre essas múltiplas formas numa estratégia
nacional que serve de referência para pensarmos num sistema de respostas para a construção
de uma nova via de desenvolvimento. As dimensões sócio-ambiental, espacial-produtiva,
cooperativa e democrática do desenvolvimento se colocam na macro escala da crise
orgânica nacional. Mas as redes locais e a dimensão federativa de um processo de
desenvolvimento de novo tipo torna-se central para criar as bases materiais e subjetivas para
um novo projeto nacional, articulado com uma estratégia alternativa de manejo das
possibilidades construídas pela crise da economia mundo capitalista. De acordo com Cataia:
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O território brasileiro está passando por profundas transformações orientadas a
partir de interesses externos- racionalidades outras- que se sobrepõem aos
interesses internos. Estados e agentes hegemônicos tecnificam o território para
torná-lo mais acessível aos apelos de uma economia globalizada. Santos (1994b), já
nos alerta para o fato de que os territórios nacionais se transformam em espaços
nacionais da economia internacional (CATAIA, 2001, p.170).

Essa via de reflexão foi aberta pela dinâmica das redes e serve de horizonte para uma
perspectiva voltada para novos padrões de desenvolvimento, a partir de agenciamentos
sócio-produtivos locais. Os novos padrões de cooperação do trabalho compreendem o
potencial das dinâmicas territoriais como instrumento de emancipação e conflito social
capazes de gerar novas alternativas e padrões endógenos de desenvolvimento. É nesta
perspectiva, que se apresenta este estudo sobre a produção caseira de biscoito como uma
possibilidade de desenvolvimento a partir de uma articulação coletiva.
Esse processo tem como base as forças do poder associativo e cooperativo da
inteligência coletiva, do tecido associativo e das redes e potencialidades organizativas
presentes num dado lugar. No novo foco centrado nas possibilidades de uma estratégia de
desenvolvimento local, como componente de uma escala mais ampla de projeto nacional,
cabe a reflexão sobre um resgate do sentido estratégico da relação entre o poder associativo
e coletivo do trabalho e a dimensão territorial.
Dessa forma, cabe uma estratégia que vai somando os acúmulos e potencialidades
locais para a construção de uma nova produção em rede intensiva em informação e
comunicação, cooperação e criatividade. As vantagens competitivas que podem ser
construídas por via das especializações e do aproveitamento das culturas e redes sociais e
técnicas locais tornam-se objeto de disputa e conflito para a geração de arranjos
institucionais e agenciamentos produtivos.
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A descentralização e a democratização ganham novo sentido no cenário de um estado
de Bem-Estar, em que as forças de mercado ganham papel preponderante e os indivíduos
passam a ser responsabilizados pela sua competência ou não de competir e garantir os
recursos para sua sobrevivência. A impossibilidade de alcançar essa garantia faz emergir o
indivíduo reconhecido como “necessitado” que se tornará alvo de ações de instituições
diversas que em âmbito local mediaram a relação entre o Estado e essa categoria dos
“necessitados”, em que se combinam práticas tecnocráticas eficientes com práticas
clientelistas tradicionais.
Um amálgama de sentidos se reorganiza em torno dessa realidade em que se conjugam
forças sociais e políticas tradicionais e modernas, deslocando o Estado da posição central.
Desse modo, Constrói-se um novo campo de relações e de poder, que merece ser
investigado, na medida em que a partir dessa nova lógica, atenuam-se as perspectivas mais
gerais em nome dos propósitos específicos que se legitimam pela afirmação dos sujeitos e de
suas ações plurais.
Neste contexto, merece especial atenção o lugar do Estado. Ele passa a ter um papel
fundamental. Não no sentido de planejar a atividade econômica, mas no sentido de aportar
condições para que a auto-organização livre dos produtores e consumidores possa ser
efetivada. Segundo Carbonari (1999) supera-se a idéia de Estado como burocracia
administrativa em nome da idéia de Estado como espaço público de enfrentamento de
interesses privados, palco de busca de soluções públicas, coletivas que venham para reduzir
a voracidade individualista, em nome da satisfação de todos e de cada um. Aliás, sem que a
sociedade esteja organizada de maneira autônoma, qualquer ação do Estado na perspectiva
da economia popular solidária deporá contra ela. Neste sentido, o Estado, antes de ser
burocracia é sociedade organizada. À burocracia, neste contexto, cabe oferecer suporte à
auto-organização, nunca patrociná-la ou substituí-la. De acordo com Santos:
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O Estado altera suas regras e feições num jogo combinado de influências externas
e realidades internas. Mas não há apenas um caminho e este não é obrigatoriamente
o da passividade. Por conseguinte, não é verdade que a globalização impeça a
constituição de um projeto nacional. Sem isso, os governos ficam a mercê de
exigências externas, por mais descabidas que sejam. Este parece ser o caso do
Brasil atual. Cremos, todavia, que é sempre tempo de corrigir os rumos
equivocados e, mesmo num mundo globalizado, fazer triunfar os interesses da
nação (SANTOS, 2001, p.78).

Diante do exposto, a primeira idéia é a de que na produção social da própria
existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias e independentes de sua
vontade; estas relações de produção correspondem a um grau determinado de
desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. Ou seja, para compreender as
sociedades é necessário analisar suas estruturas, as forças de produção e as relações de
produção que nelas se encontram. A compreensão do processo histórico está condicionada
às relações sociais que lhes são impostas, com freqüência, sem levar em conta suas
preferências. Adotando o modo de pensar dos homens de determinada sociedade como o
único ponto de partida para entendê-la, não tem-se uma compreensão suficiente de todas as
suas determinações.
Na contradição existente entre forças e relações de produção, uma classe está
associada às antigas relações de produção que constituem um obstáculo ao desenvolvimento
das forças produtivas, enquanto que outra classe representa as novas relações de produção
que favorecem o desenvolvimento dessas forças. Marx distingue as etapas da histórica
humana a partir de sua estrutura econômica, falando destes quatro modos de produção. Cada
um deles se caracteriza por determinado tipo de relações entre os homens na produção da
riqueza. O modo de produção antigo caracteriza-se pela escravidão; o modo de produção
feudal, pela servidão; o modo de produção burguês, pelo trabalho assalariado. Atualmente,
o modo de produção capitalista sobre a promessa de desenvolvimento, que relação de
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trabalho será estabelecida? Ou teremos? Diante de tantas relações flexíveis, torna-se difícil
estabelecer qualquer prognóstico.
Portanto, o ponto de partida é o patamar de seu desenvolvimento na atualidade,
quando o capitalismo está hegemônico. Este patamar é ultrapassado a cada momento, tanto
por revoluções tecnológicas em curso, como pela disputa dos mercados por empresas
privadas capitalistas e não capitalistas, conforme regras que tornam vencedores os que
dispõem da melhor tecnologia. A presença de empreendimentos individuais, familiares,
coletivos ou públicos sem fins lucrativos influi na direção do desenvolvimento, que, no
entanto,

é

determinada

predominantemente

pela

competição

tecnológica

entre

empreendimentos que visam lucro. Nesta discussão, entende-se por desenvolvimento um
processo de fomento de novas forças produtivas e de instauração de novas relações de
produção, de modo a promover um processo sustentável de crescimento econômico, que
preserve a natureza e redistribua os frutos do crescimento a favor dos que se encontram
marginalizados da produção social.
O desenvolvimento almejado deve, gradativamente, tornar a relação de forças entre
empreendimentos que não visam apenas nem, principalmente, lucros. Se e quando a
economia solidária, formada por empreendimentos individuais e familiares associados e por
empreendimentos auto-gestionários, for hegemônica, o sentido do progresso tecnológico
será outro, pois deixará de ser produto da competição capitalista para visar à satisfação de
necessidades consideradas prioritárias pela maioria.
Em suma, o desenvolvimento busca novas forças produtivas que respeitem a natureza
e favoreçam valores como igualdade e auto-realização, sem ignorar nem rejeitar de antemão
os avanços científicos e tecnológicos promovidos pelas multinacionais, mas submetendo-os
ao crivo permanente dos valores ambientais, da inclusão social e da autogestão. Estas
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tendências não se alimentam apenas da diversidade de valores que está em sua origem, mas
também de diferentes pontos de vista científicos.
Seria simplificar demais imaginar que o desenvolvimento de novas forças produtivas,
novos bens e serviços de consumo humano e novos processos de produção esteja dividido de
forma maniqueísta entre os que querem a sobrevivência da humanidade e os que não se
importam com ela. Os que lideram o desenvolvimento a partir do comando das grandes
empresas e os que o fazem a partir de empreendimentos solidários, ONGs e movimentos
sociais, compartilham em grande medida os mesmos valores fundamentais.
O processo de globalização da economia capitalista tem permitido identificar a
constituição de um mercado hierarquizado e articulado pelo capital monopolista. Este
mercado pressupõe um espaço onde a fluidez da informação, dos produtos, das relações
sociais e do próprio capital possam ocorrer, com destaque para a aceleração da circulação do
capital e sua correspondente acumulação. Assim, a exigência permanente, pelos atores
hegemônicos, de uma fluidez cada vez maior tem resultado na ampliação e na complexidade
da divisão territorial do trabalho e das diversas formas de circulação. Este entendimento está
contemplado nas análises de Santos, quando diz:

A cada momento, cada lugar recebe determinados vetores e deixa de acolher muitos
outros. É assim que se forma e mantém a sua individualidade. O movimento do
espaço é resultante deste movimento dos lugares. Visto pela ótica do espaço como
um todo, esse movimento dos lugares é discreto, heterogêneo e conjunto, desigual e
combinado. Não é um movimento unidirecional. Pois os lugares assim constituídos
passam a condicionar a própria divisão do trabalho, sendo lhe, ao mesmo tempo,
um resultado e uma condição, senão um fator. Mas é a divisão do trabalho que tem
a precedência causal, na medida em que é ela a portadora das forças de
transformação, conduzidas por ações novas ou renovadas, e encaixadas em objetos
recentes ou antigos (SANTOS, 2002, p.133).

No atual contexto da economia globalizada, as mudanças no padrão tecnológico e
produtivo se fazem acompanhar da emergência de novas formas espaciais, ou de velhas

39

formas espaciais com novos conteúdos, e de uma nova lógica espacial onde, a priori, o
espaço dos fluxos tende a sobrepor-se ao espaço dos lugares. O lugar redefine-se a partir do
potencial integrativo do novo padrão tecnológico, ganhando em densidade, comunicação,
informação e técnica no âmbito das redes informacionais que se estabelecem em escala
planetária.

1.2 As novas relações produtivas

Como um novo momento das relações entre capital e trabalho, as últimas décadas tem
sido de grandes discussões sobre reestruturação produtiva, como uma intensificação de
tendências que têm mobilizado amplos setores da sociedade preocupada com as
transformações ocorridas no mundo das relações de produção. O que se apresenta hoje é um
novo padrão de acumulação capitalista, conduzindo a uma nova configuração atual do
capitalismo. Assim, a reestruturação produtiva deve ser entendida a partir da criação dos
novos modelos de acumulação e das formas organizacionais e características sobre o
impacto nos trabalhadores. Finalmente, uma discussão sobre o que há de verdadeiramente
“novo” nesse processo, à luz de alguns teóricos. Segundo Aranha,

No debate atual sobre a crise por que vêm passando as sociedades contemporâneas
têm sido destacadas as transformações na dinâmica internacional do capital, com
mudanças extremamente significativas na divisão internacional do trabalho, nos
padrões de acumulação e concorrência intercapitalista, implicando em profundas
alterações no processo produtivo, nas formas sociopolíticas, culturais e
interculturais, a partir das quais vem se impondo um novo modo de vida, em que os
transtornos e retornos se distribuem de maneira heterogênea nos diferentes
segmentos sociais (ARANHA, 1999, p. 97).

Desse modo, preocupa-se notadamente com as conseqüências que as mudanças que
vêm ocorrendo, ou seja, o processo de reestruturação produtiva do capitalismo ou como se

40

denomina “produção flexível”, têm sobre o caráter dos sujeitos e sobre a ética do trabalho. A
partir do binômio rigidez/flexibilidade, procura-se analisar os diferentes comportamentos
dos trabalhadores dentro do modelo fordista e dos modelos “flexíveis”, e seus reflexos sobre
a vida e a interpretação que os diversos atores fazem da sociedade e de seus
relacionamentos. De acordo com Santos:

Assiste-se, neste último quartel de século, a uma aceleração das mutações. Cada
vez mais o homem se vê obrigado a utilizar técnicas que ele não criou, para
produzir para outros aquilo de que não tem necessidade ou que não tem os meios de
utilizar. [...]. Ele deixa de ser o homem ‘local’ para se tornar um homem ‘mundial’.
A escala local não é mais das decisões que o afetam. Os espaços aparecem cada vez
mais como se diferenciando por sua carga de capital, pelo produto que criam e pelo
lucro que engendram e por seu desigual poder de atrair o capital. Tal como o
homem, o espaço tornou-se mundial. O capital por suas possibilidades de
localização e suas necessidades de reprodução se torna o intermediário entre um
homem destruído e um espaço alienado (SANTOS, 2003, p.138).

O grau de informação e controle alcançados dentro das instituições permite
remodelações constantes das mesmas, possibilitando o corte de setores inteiros de produção
e, conseqüentemente, dos trabalhadores ligados a eles. Além disso, o controle dos diversos
seguimentos dentro da rede é realizado através das metas de produção, que implicam em
controle total sobre a produtividade dos trabalhadores. A afirmação em favor da nova
organização do trabalho que dá às pessoas de classes inferiores mais controle sobre sua
atividade é duvidosa. Os novos sistemas de informação oferecem um quadro abrangente da
organização das grandes empresas que deixa qualquer indivíduo dentro da rede produtiva
com pouco espaço para esconder-se. Neste contexto, Santos ilustra da seguinte forma:

A cidade moderna nos move como se fôssemos máquinas, e os nossos menores
gestos são comandados por um relógio onipresente. Nossos minutos são os minutos
do outro e a articulação dos movimentos e gestos é um dado banal da vida coletiva.
Quanto mais artificial é o meio, maior a exigência dessa racionalidade instrumental
que, por sua vez, exige mais artificialidade e racionalidade (SANTOS, 2003,
p.186).
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Segundo Lobo (2004), na “economia do conhecimento” os saberes manifestam-se
como força produtiva, sendo fator fundamental de produção nas economias contemporâneas.
O conhecimento traduz-se no novo sempre quando concorrem as condições adequadas e
necessárias para sua circulação e para sua implementação no processo produtivo. Os novos
sistemas produtivos, estruturados no formato de rede, em cuja extensão esses elementos
congregam-se e se sobrepõem, já prenunciam que o capitalismo avança rumo a outro estágio
de sua evolução, recompondo-se em função de uma nova disposição de forças produtivas e
de meios modernos de geração do valor.
Dentro do regime flexível, esses elementos se expressam principalmente na
organização do tempo no local de trabalho, atuando de várias maneiras: a concentração do
trabalho de uma semana em poucos dias; a determinação pelo trabalhador do horário em que
estará na empresa; o trabalho feito em casa, possível devido ao desenvolvimento da
informática. Aparentemente, prometendo maior liberdade, essas novas formas de
organização do tempo no trabalho permitem numa nova trama de controle. Nem todos os
trabalhadores têm acesso ao tempo flexível, àqueles que usufruem desse regime o têm como
benefício concedido pela empresa o que os leva a ter que retribuir o favor recebido. Além
disso, criou-se toda uma série de controles para os trabalhadores ausentes. Segundo lobo
(2004) exige-se que liguem regularmente para a empresa, o trabalho é monitorado intrarede, as metas de cumprimento das tarefas são sempre hipertrofiadas, levando a uma
sobrecarga de trabalho. Um trabalhador nesse regime, passa a ter controle sobre o seu local
de trabalho, mas não sobre o processo de trabalho em si.
Todas essas mudanças têm conseqüências diretas sobre a ética do trabalho.
Tradicionalmente, a ética do trabalho implicava no uso auto-disciplinado do tempo e pelo
adiamento da satisfação, o que exigia instituições estáveis. A moderna ética do trabalho
desorganiza o tempo, quebra a rotina e leva a uma cultura em que tudo ocorre no curto
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prazo. Dentro dos modernos sistemas organizacionais celebra-se o trabalho em equipe, a
sensibilidade com relação à opinião dos outros, a cooperação, virtudes que servem à
produção flexível, mas que tem se manifestado como uma superficialidade degradante.
Porém, os trabalhadores em equipe tendem a realizar tarefas em curto prazo o que
compromete o relacionamento com os outros. Os grupos tendem a se manter juntos ficando
na superficialidade das coisas, evitando questões difíceis, divisivas e pessoais.
Nesse entendimento, Lobo afirma que:

Na lógica do trabalho em equipe, desaparece a autoridade do líder, que passa a ser
visto como mediador, mas não desaparece o poder. Cria-se a ficção de que não há
competição dentro do grupo, nem antagonismos, que o jogo do poder é jogado
contra outras equipes e empresas. Na realidade, trata-se de uma estratégia, que
obriga os indivíduos a manipular suas aparências e comportamentos com os outros,
sob a máscara da cooperatividade. Nesse processo a responsabilidade é retirada dos
cargos de direção e repassada a equipe. O poder continua presente, mas a autoridade
se torna ausente. As ficções do trabalho em equipe pela própria superficialidade de
seu conteúdo, tornam-se úteis a dominação. (LOBO, 2004 p. 34)

Sem dúvida, o modelo de acumulação flexível, se apresentou como uma saída para a
crise de crescimento do capitalismo no final dos anos 60 e início dos 70. Nesse sentido,
preservando a lógica do capital e não rompendo com ele. As novas formas de organização
do trabalho, o avanço da tecnologia, permitiram um novo salto no processo de acumulação,
com a expropriação crescente de grande parcela da classe trabalhadora, por meio do
desemprego, do achatamento salarial, e da intensificação do trabalho para aquelas parcelas
que conseguiram se manter no mercado de trabalho.
Diante da redisposição da ordem produtiva e observando seus efeitos que adaptam as
relações de trabalho às novas exigências de mercado e as submetem as outras formas de
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exploração, é importante perceber de que maneira o novo é produzido. Embora preserve a
imparidade das relações de trabalho, a má distribuição dos recursos que gera e a dissimulada
exaltação a um suposto progresso que apenas agrava e torna mais eficientes métodos
seculares de exploração.
As metamorfoses no sistema produtivo e os seus impactos ligados aos padrões de
organização e divisão do trabalho aparecem de forma mais aberta, centrada no rebaixamento
dos custos do trabalho. Segundo Bocayuva (1994), a terceirização, a desregulamentação, a
desterritorialização tornam o território como uma fronteira ampliada para as novas
modalidades de fabricação e organização do processo de trabalho em rede. Essas formas de
recriação de novas diferenciações internas ao mercado de trabalho facilitam a oferta de
trabalho excedentário, através da força da ação do poder desorganizador dos modos de
desmaterialização dos produtos através do domínio de informação e comunicação,
produzindo uma intensa luta entre as pessoas e os lugares, com um enorme enfraquecimento
do poder de barganha das classes trabalhadoras.
Mas a força coletiva do trabalho apropriado pelas redes transnacionais leva, também, a
uma revalorização de pontos e lugares capazes de promoverem uma disputa de poder através
dos modos de apropriação da riqueza. O mesmo processo que reduz custos e elimina o poder
do trabalho fragmentando, alimentando clivagens sociais, étnicas, culturais e geracionais,
acabam por sobre-valorizar os recursos e poderes do ambiente, da cultura e das capacidades
associativas próprias aos lugares. Ao penetrar nos territórios ou ao forçar reestruturações, o
capital transnacional acaba por mostrar o valor crescente do tecido social local e mesmo dos
recursos ambientais e energéticos. Os conteúdos de informação, cultura e técnicas locais
servem para a criação dos diferenciais de adaptação de processos e customização de
produtos que só podem ser realizados pelo trabalho vivo e localizado. De acordo com
Bocayuva, o trabalhador coletivo, ora capturado ora excluído da rede produtiva de bens e
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serviços organizados para a acumulação em escala global, ganha novas possibilidades de
resistência e ação a partir dos planos e conflitos locais.
A tensão gerada pela metamorfose produtiva, com a precarização das relações de
trabalho e dos direitos sociais acaba por se ver diante do fato da necessidade de uma
reapropriação pelo capital dos conteúdos e das formas vivas de trabalho. A crise da
sociedade salarial não significa o fim da centralidade do trabalho que permanece apesar das
clivagens exploradas conscientemente pelo capital. O capitalismo globalizado acaba se
batendo com os limites do espaço para a expansão dos padrões de flexibilidade espúria. E,
involuntariamente, acaba por conectar o trabalho intelectual com os demais produtos do
trabalho material localizado. A classe trabalhadora afetada pela dispersão e fragmentação
começa a poder se reunificar com base na materialidade das redes virtuais e fluxos que
atravessam os territórios.
Este é o retrato de dinâmicas integradas e (des) compassadas entre a modernidade
global propiciada pelo capital itinerante e a realidade local com seu ritmo e cultura próprios,
mas sedentos de integração, em busca de sobrevivência. Há que se levar em conta também
que a existência desses modelos de acumulação e organização do trabalho encontra
diferentes desenvolvimentos em diferentes sociedades e épocas. Da mesma forma, aspectos
da reestruturação produtiva e da acumulação flexível presentes hoje na Europa, Estados
Unidos e Japão não aparecem com a mesma clareza no Brasil, América Latina e países da
África.
No entanto, há que se reconhecer que, dentro da permanência, mudanças importantes
ocorreram tanto no que diz respeito à organização do capital quanto do trabalho. O
reconhecimento dessas mudanças é fundamental, inclusive para a compreensão do
capitalismo como um modo de produção histórico e, portanto sujeito as transformações, para
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a partir disso pensar novas estratégias políticas de enfrentamento do trabalho com relação ao
capital, frente à crise vivida pelo sindicalismo e partidos de esquerda.
Concorda-se com Lobo (2004) quando diz que os elementos presentes no início da
industrialização e da sociedade moderna, como a divisão intensiva do trabalho e seu controle
na produção, a alienação do saber operário, a acumulação de capital via exploração trabalho,
sem dúvida encontram-se presentes nos dias atuais, porém, de forma modificada. A
constituição do fordismo, no início do século XX, já havia demonstrado as imensas
potencialidades e criatividade do capital no sentido de intensificar essas tendências. Hoje o
processo de acumulação flexível e de reestruturação produtiva também encontrou novos
caminhos para a manutenção e vigência da sociedade capitalista sob nova roupagem, o que
exige do trabalhador uma nova postura diante do capital.
Ao capital interessa a obtenção de lucro máximo no menor tempo possível e, para isso,
as empresas transnacionais organizam-se à procura de oportunidades as mais vantajosas para
essa realização, através de alianças estratégicas, redirecionamento espacial e reestruturação
produtiva, implicando na modernização tecnológica e transformações organizacionais. Cada
vez mais, predomina a mobilidade do capital na busca de vantagens competitivas, o que
significa o deslocamento geográfico mais acelerado, formando arranjos não duradouros na
busca de lucratividade. Outra perspectiva de temporalidade é vivida pelos atores locais que
identificam na presença da nova indústria, a possibilidade da resolução do desemprego, da
geração de renda, da promoção social e profissional, expectativas essas que pressupõem o
caráter de permanência, de estabilidade, ao contrário da lógica do capital, que tem na
mobilidade, a estratégia fundamental de acumulação.
A introdução do just in time e a utilização de novas tecnologias proporcionam ao
capital a possibilidade de maximização da produção com utilização de menos mão-de-obra,
buscando a adequação do processo produtivo às flutuações do mercado. A aceleração da
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produção decorrente condiciona o trabalhador à velocidade das máquinas e ao controle da
quantidade e qualidade dos componentes que serão utilizados na montagem. Na etapa da
montagem do produto, porém, é o esforço humano e o número de horas trabalhadas que
garantem a produção. O que se constata não é o freqüente uso do expediente de horas-extras
pelos trabalhadores, e pela demissão periódica de trabalhadores considerados excedentes
cada vez que diminui a demanda.
Essa realidade confirma o quanto se torna mais eficiente o controle sobre os
trabalhadores, através da modernização tecnológica e do uso de novos modelos de gestão. O
controle sobre o processo produtivo deve ser analisado, também, pelo fato de que a
tecnologia, se por um lado proporciona nova relação do trabalhador com a máquina, por
outro, exige mais atenção e concentração, sem a contrapartida do desenvolvimento de
raciocínio simbólico ou de operações abstratas. A tecnologia utilizada não proporciona mais
autonomia ao trabalhador, na medida em que não há quebra da hierarquia e maior
participação dos trabalhadores nas decisões.
Não é incomum se presenciar o discurso de que se vive um momento inteiramente
novo, tanto no que diz respeito à organização da sociedade quanto do mundo do trabalho.
Esse discurso está presente tanto nas teorias de gerenciamento e organização de empresas no
ramo da administração, quanto na produção dentro das ciências humanas, que já advogou
desde o fim da história, quanto o fim da modernidade, das classes sociais, do trabalho, e
preconiza a sociedade do lazer, etc. Nesta perspectiva, Bernardes diz que:

São inúmeras as questões abertas ao futuro, como nos ensina Milton Santos (1994),
temos primeiramente, de fazer um esforço necessário para o entendimento do
presente, pois, hoje diante das constantes inovações do artifício, somos obrigados a
um aprendizado constante. O futuro da América Latina depende também dessas
reflexões, ou seja, de sabermos, e esborçarmos, o que queremos diante do mundo
(BERNARDES, 2001, p.120).
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Então, cabe perguntar até que ponto às mudanças em curso representa de fato, uma
ruptura com o modelo de sociedade preexistente, capitalista e moderno? Até que ponto a
reestruturação produtiva representa uma ruptura com o modelo fordista de produção? Para
tal avaliação, torna-se conveniente a recuperação da descrição que os clássicos fizeram da
sociedade capitalista e moderna. O que foi apontado por Marx e Engels como característica
do modo de produção capitalista se encontra nesse momento superado? O que há de fato de
novo?
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CAPÍTULO II - AS REDES REGIONAIS

A figura da rede é a imagem mais usada para designar ou qualificar sistemas,
estruturas ou desenhos organizacionais caracterizados por uma grande quantidade de
elementos (pessoas, pontos-de-venda, entidades, equipamentos, relações, etc.) dispersos
espacialmente e que mantêm alguma ligação entre si. Se antes, na sociedade industrial, os
processos de trabalho eram bem representados pela metáfora da máquina (ou do
mecanismo), agora o desenho da rede passa a ocupar lugar preponderante no imaginário da
sociedade pós-industrial.
As facilidades urbanas e os serviços que suportam a sociedade contemporânea são
todos apresentados como redes: as malhas ferroviária e rodoviária, o sistema de distribuição
de energia elétrica, o sistema de fornecimento de água, os serviços de telecomunicações, o
sistema de segurança pública, os serviços de saúde, os postos de atendimento das várias
organizações governamentais. Mas, nem tudo o que apresenta características como:
quantidade, dispersão geográfica e interligação podem ser definidas por rede.
Neste caso, foi levada em consideração a rede produtiva de biscoitos no município de
Vitória da Conquista - Ba, que pode ser entendida como regional, territorializada, uma vez
que estabelece um fluxo direto de relações entre o município e cidades de sua influência,
como também para a capital, algumas cidades de outras regiões baianas, de outros estados
do Brasil e o Norte de Minas Gerais.
Em relação ao conceito de rede, de acordo com Santos (1996), pode-se defini-lo a
partir de duas dimensões complementares. Uma primeira se refere a sua forma, a sua
materialidade. Nesse aspecto, a rede é toda infra-estrutura, que corresponde o transporte de
matéria, de energia ou de informação que se inscrevem sobre um território. Sendo
caracterizados pela topologia dos seus pontos de acesso ou pontos terminais, seus arcos de
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transmissão, seus nós de bifurcação ou de comunicação. Por sua vez, a segunda dimensão
trata de seu conteúdo, de sua essência. Assim, a rede “é também social e política, pelas
pessoas, mensagens, valores que a freqüentam. Sem isso, e a despeito da materialidade com
que se impõe aos nossos sentidos, à rede é, na verdade, uma mera abstração”. (SANTOS,
1996, p.209).
Nessa perspectiva, Dias (1995, p.147) complementa que a rede apresenta a
propriedade de conexidade, isto é, através da conexão de seus nós ela, simultaneamente, tem
a potencialidade de solidarizar ou de excluir, de promover a ordem e a desordem. Além
disso, a autora destaca que a rede é uma forma particular de organização, e no âmbito dos
processos de integração, de desintegração e de exclusão espacial ela “aparece como
instrumento que viabiliza [...] duas estratégias: circular e comunicar”. As redes são animadas
por fluxos, sendo dinâmicas e ativas, mas não trazem em si mesmas, seu princípio dinâmico,
que é o movimento social. Este é animado tanto por dinâmicas locais, quanto globais,
notadamente, demandadas pelas grandes organizações (SANTOS, 1996). Para Tinland
(2001, p.263), as redes estruturam à sua maneira, o campo de forças das relações de
cooperação e de antagonismo que estão presentes na sociedade humana. As redes “são, de
fato, instrumentos de poder e de rivalidades para seu controle. Elas são suscetíveis [...] de
funcionar como instrumentos de integração e de exclusão, na linha direta dos processos de
diferenciação”.
A ligação à distância é o fundamento de tal noção, primária, de rede. Um grupo de
empresas dispersa territorialmente, produzindo o mesmo produto, no caso deste estudo, o
biscoito, que pode ser definido como uma rede, a partir das relações que são estabelecidas,
como troca de informações, distribuição espacial da produção, pontos de vendas, busca de
novos mercados. Percebe-se nesta realidade, que a rede, mesmo que não seja projetada
propositadamente, ela foi construída. Esta é uma concepção formalista de rede, isto é,
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baseada apenas em sua forma aparente, considerando como componente importante à
dinâmica de relacionamento horizontal que a rede proporciona. Caso se atenha apenas ao
aspecto da ligação entre elementos distantes pode-se, no limite, afirmar que qualquer grupo
opera como rede.
Quando tudo é rede, estruturas velhas e novas, modos convencionais e modos
inovadores de fazer, estratégias de opressão e de libertação confundem-se sob uma mesma
aparência. Se não puder estabelecer algumas distinções, o conceito de rede deixa de ter
sentido e passa a não servir para nada. É necessário estabelecer um conceito de rede com
contornos mais precisos, enfatizando sua natureza eminentemente democrática, aberta e
emancipatória. Assim, concorda-se com Santos (1996) quando diz:

Mas o que é uma rede? As definições e conceituações se multiplicam, mas pode-se
admitir que se enquadram em duas grandes matrizes: a que apenas consideram o
seu aspecto, a sua realidade material, e uma outra, onde também é levado em conta
o dado social (SANTOS, 1996, p.34).

As redes territoriais são a que melhor se aplica ao estudo em questão, pois tem num
determinado território o ponto comum de aglutinação dos parceiros. Neste tipo de rede, a
base geográfica pode ser um Estado, um conjunto de municípios, uma cidade, um bairro, um
bioma ou, por exemplo, um rio, uma floresta, uma área de proteção ambiental. Sua
organização e sua ação articulam-se em função do território escolhido e, por conta disso, de
modo geral, arregimentam o conjunto de atores sociais que habitam ou trabalham no
território ou em seu entorno. Aqui, numa acepção mais precisa, o território tem
características estritamente locais ou pontuais. Nesse sentido, embora uma rede nacional
possa estar também relacionada a uma dimensão territorial (no caso, o país), ela, certamente,
deverá ter, para funcionar, um eixo temático orientador.
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Nas redes territoriais, o local é o elemento de convergência da participação. São
exemplos de redes territoriais as articulações comunitárias em prol do desenvolvimento local
e as redes de proteção de unidades de conservação, entre outras.
Desse modo, as relações num padrão de rede são relações não-lineares. (isto é,
aleatórias, não controladas) Em particular, uma influência, ou mensagem, pode viajar ao
longo de um caminho cíclico, que poderá se tornar um laço de realimentação. Pelo fato de
que as redes de comunicação podem gerar laços de realimentação, elas podem adquirir a
capacidade de regular a si mesma. Por exemplo, uma comunidade que mantém uma rede
ativa de comunicação aprenderá com seus erros, pois as conseqüências de um erro se
espalharão por toda a rede e retornarão para a fonte ao longo de laços de realimentação.
Assim, a comunidade pode corrigir seus erros, regular e organizar a si mesma, pois as
concepções de realimentação e auto-regulação estão estreitamente ligadas a redes.
Embora a forma seja um fator decisivo, o desenho da rede não é suficiente para
explicá-la ou caracterizá-la como um sistema com propriedades e um modo de um
funcionamento específico. Se bastasse identificar a existência de ligações entre vários
elementos, tudo seria efetivamente rede. A primeira e mais óbvia propriedade de qualquer
rede é a sua não-linearidade, ela se estende em todas as direções.

2.1 - Técnica, rede e território

A técnica compreende todo o conjunto de regras aptas a dirigir eficazmente uma
atividade qualquer, ou ainda, que é um processo qualquer, regulado por normas e munido de
certa eficiência.
Concorda-se com Santos (1996, p.25) quando, do ponto de vista da Geografia, destaca
a técnica como o mais importante modo de relação entre homem e natureza, entre homem e
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o espaço geográfico. Nesse sentido, para o autor, “as técnicas são um conjunto de meios
instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo,
cria espaço”. Todavia, deve-se ter presente que a técnica e a tecnologia, como produtos da
ação humana, devem ser pensadas no contexto das relações sociais e no âmbito de seu
desenvolvimento histórico.
Portanto, a técnica é um elemento chave na explicação da sociedade e dos lugares,
quando considerada em relação a uma dada temporalidade e espacialidade. Tomada à parte,
de forma isolada ela não explica nada (SANTOS, 1996). As técnicas expressam, por meio
dos objetos técnicos, seu conteúdo histórico, e em cada momento de sua existência, da sua
criação à sua instalação e operação. Em cada lugar, revelam a combinação das condições
políticas, econômicas, sociais, culturais e geográficas que permitem seu aproveitamento.
Por sua vez, de acordo com Corrêa (1997, p.250), genericamente, pode-se conceituar
tecnologia “como um conjunto de conhecimentos e informações organizados, provenientes
de fontes diversas como descobertas científicas e invenções, obtidos através de diferentes
métodos e utilizados na produção de bens e serviços”. Muitas vezes as noções de “técnica” e
“tecnologia” têm sido utilizadas para designar o mesmo significado. Todavia, entende-se
que, enquanto a técnica explicita regras do modo de ação prática do como fazer, a tecnologia
representa uma espécie de teorização das técnicas, no sentido de constituir um procedimento
lógico que possibilita compreender a ordem e a racionalidade presente em uma ou na
articulação de mais técnicas. De acordo com Santos:

Em sua versão contemporânea, a tecnologia se pôs ao serviço de uma produção à
escala planetária, onde nem os limites dos Estados, nem os dos recursos, nem os
dos direitos humanos são levados em conta. Nada é levado em conta, exceto a
busca desenfreada do lucro, onde quer que se encontrem os elementos capazes de
permiti-lo (SANTOS, 2002, p. 181).
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Offner e Pumain (1996, p.15), evidenciam que as relações das redes técnicas com o
território são ambíguas, pois “ora a rede é fator de coesão, ela solidariza, ela homogeneíza,
ora ela transgride os territórios, opondo às malhas institucionais suas lógicas funcionais”.
Nesse aspecto, a análise da evolução das redes, distinguindo sua infra-estrutura, seus
serviços e seu comando, permite superar esta contradição evidenciando que sua participação
é essencial para a construção de novas escalas territoriais, ainda que seu papel não seja
determinante, mas de acompanhamento, na estruturação dos territórios. Isso remete ao
conceito de território, que segundo Souza (1995, p.78 e 79) de que o território deve ser
apreendido como “um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder”. Ou
seja, ele é “essencialmente um instrumento de exercício de poder: quem domina ou
influencia quem nesse espaço, e como?” Nessa concepção evidencia-se que o espaço
antecede o território.
Como destaca Raffestin (1993, p.143 e 144), ao se apropriar de um espaço, concreta
ou abstratamente, o ator “territorializa” o espaço e mostra como ocorre o mecanismo para
passar do espaço ao território: “A produção de um espaço, o território nacional, espaço
físico, balizado, modificado, transformado pelas redes, circuitos e fluxos que aí se instalam”.
[...] “O território, nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia
e informação, e que, por conseqüência, revela relações marcadas pelo poder”.
Neste entendimento, existe uma territorialidade construída pela produção de biscoito
no município de Vitória da Conquista, que mesmo funcionando, em sua maioria, na periferia
da cidade e em condições precárias de trabalho e produção consegue abastecer grande parte
de região Sudoeste da Bahia e ser comercializado em outras cidades do Brasil.
Seguindo Offner e Pumain (1996, p.118) durante o processo de produção do território,
ele é reapropriado, praticado e vivenciado distintamente pela sua população, o que permite
também designar sua territorialidade. Para esses autores, ela reflete as múltiplas dimensões
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desse vivido territorial em que os atores sociais “vivenciam, simultaneamente, o processo
territorial e o produto territorial através de um sistema de relações produtivas”.
No entanto, embora mais difundida, a idéia de território não se restringe apenas aquela
da escala nacional, associada com o Estado enquanto instância gestora. Segundo Souza
(1995) territórios existem e podem ser construídos e desconstruídos nas mais diversas
escalas, tanto espaciais como temporais. Assim, pode-se identificá-lo desde uma dada rua a
uma configuração regional, ou ainda a partir de um dado recorte temporal de dias até de
séculos. Esse entendimento pode ser complementado com a proposição de Santos quando
diz:
O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas
superpostas. O território tem que ser entendido como o território usado, não o
território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do
trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da
vida (SANTOS, 2002, p.10).

Além disso, na medida em que as noções de controle, de ordenamento e de gestão
espacial, fundamentais no debate sobre o território, não se restringem apenas ao Estado, mas
igualmente se vinculam às estratégias de distintos grupos sociais e das grandes corporações
econômicas e financeiras, o território deve ser apreendido como resultado da interação entre
múltiplas dimensões sociais (HAESBAERT, 2002). Esse sentido relacional presente na
definição do território traduz a incorporação, simultânea, do conjunto das relações sociais e
de poder, e da relação complexa entre processos sociais e espaço geográfico, este entendido
como ambiente natural e ambiente socialmente produzido. Esse sentido relacional implica
considerar que o significado do território não apenas se vincula as idéias de enraizamento,
estabilidade, limite, fronteira, fixidez, mas também as idéias de movimento, de fluidez, de
conexão.
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Nesse aspecto, e de acordo com essa concepção, o que se torna relevante no estudo
das relações entre tecnologia e sociedade é a análise do processo de produção e de difusão
dos objetos técnicos. Tendo isso presente, essa reflexão avança, evidenciando nesse debate a
relação entre redes e território. Além disso, Sánchez (1991), ao analisar a relação entre
espaço e nova tecnologia, trata-se efetivamente de pensar essa relação a partir de duas
perspectivas. Se por um lado às novas tecnologias, e aqui se enquadram as redes técnicas,
exercem visível influência sobre o território, por outro, este se apresenta como um
condicionante ao desenvolvimento dessas novas tecnologias, em função tanto das suas
características fisico-ambientais, como também enquanto espaço social e historicamente
produzido.
Assim, deve-se pensar a rede técnica como um elemento que abre um horizonte de
possibilidades em relação ao desenvolvimento de um dado território. A instalação e o
aproveitamento das redes técnicas, engendrados por uma dinâmica social e econômica, e a
expressão de relações de poder existentes no lugar tornam aparentes tanto as potencialidades
como os constrangimentos ao desenvolvimento social e espacial do território.
A história das redes técnicas é também a história das inovações tecnológicas em
resposta às demandas sociais que surgem em determinados locais e em determinados
momentos. Esse é o sentido do surgimento, por exemplo, das redes de transporte como a
ferrovia e a rodovia, das redes de comunicação, como a telegrafia, a telefonia e a
teleinformática; ou ainda das redes de energia, como energia elétrica, os gasodutos, os
oleodutos. Ao responsabilizar-se a técnica por seus eventuais impactos sociais, sejam
negativos ou positivos, acaba-se manifestando o desconhecimento de quanto, objetiva e
subjetivamente, ela é construída por atores sociais.
Não há como desconsiderar o fato de que a fluidez e a funcionalidade requerida ao
território evidenciam a importância estratégica e funcional das redes técnicas. Nesse aspecto,
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as reflexões quanto aos efeitos e às determinações do processo de globalização da economia
em relação ao papel das redes e sua relação com a produção e organização do espaço
geográfico em geral, e do território em particular, adquirem fundamental importância. Neste
entendimento, concorda-se com Haesbaert quando destaca:

Podemos, então, sintetizar, afirmando que o território é o produto de uma relação
desigual de forças, envolvendo o domínio ou controle político-econômico do
espaço e sua apropriação simbólica, ora conjugados e mutuamente reforçados, ora
desconectados e contraditoriamente articulados. Esta relação varia muito, por
exemplo, conforme as classes sociais, os grupos culturais e as escalas geográficas
que estivemos analisando (HAESBAERT, 2002, p.121).

Diante da nova racionalidade do mercado capitalista, da flexibilização das relações de
produção e da emergência e crescente universalização das redes técnicas, em especial de
comunicação, vive-se em um período de aprofundamento da aceleração dos eventos, de
contínuo encurtamento das distâncias, de exacerbação dos fluxos e de homogeneização do
espaço pela expansão do capital hegemônico à escala planetária. As redes não são neutras
quanto à dinâmica territorial, elas tornam possível à criação ou o reforço da
interdependência entre os lugares.
A verdadeira eficácia territorial das redes é designada pelo fato de que elas “tornam
possível à criação ou o reforço da interdependência entre os lugares”. Ou seja, através das
redes os territórios formam um sistema (Offner e Pumain, 1996). Além disso, essa
interdependência possibilitada pelas redes é de origem econômica e política. Isso por que,
enquanto instrumentos de intermediação, de intercâmbio, as redes estão fundadas no coração
das operações de mercado. Então, o território onde elas se instalam informa seu conteúdo
econômico e político, na medida em que a configuração espacial das redes técnicas resulta
do embate político entre Estado e mercado. Nesse embate o poder público geralmente é
chamado a prover o conjunto de infra-estruturas que facilitem e assegurem as melhores
condições para o desenvolvimento das atividades do mercado.
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Os processos de desterritorialização e reterritorialização promovidos pelo capital
financeiro produzem espaços heterogêneos, mas apontam sempre no sentido da
universalização das relações capitalistas. Como uma ciência que estuda a relação do homem
com o espaço, a Geografia não pode ficar apenas nas aparências espaciais se quiser
apreender a natureza dos processos espaciais. Segundo Haesbaert:

Para muitos autores, os processos dominantes de globalização teriam feito imperar
o mundo desenraizado, “móvel”, dos fluxos e das redes, principalmente aquele das
grandes corporações transnacionais, em detrimento do mundo “mais controlado” e
mais enraizado dos Estados-nações e dos diferentes grupos culturais. Virilio (1982)
chegou a afirmar que a grande questão deste final de século era a
desterritorialização e que, mais que o fim da História, como afirmou Fukuyama,
trata-se com a abolição das distancias, de um “fim da Geografia” ( HAESBAERT,
2002, p.129).

Mais apropriado, portanto, seria falar em divisão territorial da riqueza para
compreender a atual geografia do mundo. A divisão capitalista do território recria, no
presente, os fenômenos nacionais e regionais. Da mesma forma, os lugares expressam-se
enquanto manifestações espaciais do processo de geração de riqueza, cujo papel é
determinado pelo grau de valorização dessa relação capitalista.
De acordo com Bocayuva (2004), a combinação de fatores e potencialidades para a
construção de estratégias de desenvolvimento, ancoradas no território, depende do elo entre
redes sociais informais com redes de finalidade produtiva. Mas, essas redes são atravessadas
pelas formas de desigualdade estrutural e pelos condicionamentos e restrições dadas pelas
transformações e metamorfoses que atingem os sistemas produtivos e reprodutivos.
No caso brasileiro os novos padrões de gestão social local no plano municipal têm
servido de referência para a constituição de espaços públicos e agências que apóiam a
formação de redes locais, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
(SEBRAE), Banco do Povo etc. Isto não se aplica à realidade em questão, pois segundo os
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produtores de biscoito não há facilidade em conseguir apoio destes órgãos, devido à
burocracia, taxa de juros e pouco capital disponível. Por outro lado, existem propostas
nascidas de fóruns mundiais e redes de atores sociais para o incremento de ações de
colaboração solidária, que são percebidas como propulsoras de iniciativas contrahegemônicas. Neste contexto, segundo Fighera:

Milton Santos (1993) é muito enfático quando afirma que o lugar é “a extensão do
acontecer hegemônico ou do acontecer solidário” que ocorre por
complementaridade e similitude e que também pode ser hierárquica ou não.
Portanto, a oportunidade que oferecem os lugares para acolher algumas das
variáveis definidoras (ou não) da história do presente, dependerá de como se
combinem os componentes desse conjunto indissociável de sistemas de objetos e de
sistemas de ações (SANTOS, 1994), vale dizer de seu espaço geográfico
(FIGHERA, 2001, p.271).

Sendo assim, segundo Bocayuva (2004), o tema das externalidades sociais como fator
de organização produtiva se relaciona, atualmente, com os fatores de flexibilidade e a
organização da produção em rede, o que implica relações com os contextos humanos reais
em todas as suas dimensões, inclusive virtualmente. A extensão dos conflitos acompanha a
linha de força das redes que se exteriorizam e desterritorializam buscando capturar
iniciativas, criatividades, conhecimentos, para construir e aproveitar vantagens presentes
nos lugares enquanto impulso para estratégias viáveis e competitivas.
Esta situação cria potencialidades para estratégias alternativas tanto no plano da luta
social quanto no que refere ao desenvolvimento local. A libertação das condições de
produção no capitalismo é aqui compreendida no sentido de afirmação de uma existência
autônoma e sócio-sustentável. Em seu movimento de reprodução ampliada, o capital
financeiro cria verdadeiros sistemas ou redes produtivas territorializadas, e tem na produção
caseira de biscoito, um exemplo claro das resistências regionais ou alternativas de
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sobrevivência de parte da população excluída de um processo que insiste em ser global.
Nesta linha de pensamento, Santos diz que:

O resultado é a aceleração do processo de alienação dos espaços e dos homens, do
qual um componente é a enorme mobilidade atual das pessoas. Aquela máxima do
direito romano, ubi pedis ibi pátria (onde estão os pés aí está a pátria), hoje perde
ou muda seu significado. Mas o direito local e o direito internacional ainda não se
transformaram, para reconhecer naqueles que não nasceram num lugar, mas nele
moram ou trabalham o direito de também intervir na vida política desse lugar
(SANTOS, 2002, p.273).

Assim, os projetos de desenvolvimento local devem partir da dimensão territorializada
das redes, com sua potencialidade de aproveitamento da criatividade do trabalho humano.
Essa tensão entre as redes globais e as dinâmicas locais faz com que se interliguem e se
constituam novos formatos de empresas e padrões de organização e divisão sócio-espacial
do trabalho.
Os efeitos políticos dos processos de reorganização dos regimes institucionais e de
governo encontram novos atores e agenciamentos que catalisam as possibilidades de
aproveitamento do potencial cooperativo presente na cultura sócio-produtiva local. As redes
de empresas, os micro-empreendimentos, as cooperativas e as organizações de autogestão
emergem como padrões de solidariedade e cooperação produtiva que ampliam a
complexidade política das novas relações de trabalho. Desta maneira, as bases materiais
transformadas e os recursos imateriais revalorizados colocam em ações dinâmicas
produtivas que dependem diretamente da capacidade dos atores sociais e das instituições
políticas.
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2.2 - Cadeias Produtivas e redes

Na era da informação, o aprendizado é um importante direcionador de crescimento
econômico. Existem diferentes tipos de conhecimento como o Know-how, que se refere a
habilidade ou capacidade de fazer algo, como também uma das principais razões para se
formar redes de empresas e a necessidade das firmas de dividirem e combinarem
elementos que estejam articulados e projetados para a promoção do desenvolvimento
coletivo. A formalização e institucionalização de projetos de desenvolvimento local, a
partir de atores locais, no caso os produtores de biscoitos caseiros, são apenas um dos
aspectos dessa revalorização da reflexão sobre o poder produtivo e reprodutivo que resulta
do manejo do território como objeto de construção de novas estratégias de
desenvolvimento.
Assim, as implicações políticas do processo do desenvolvimento aparecem traduzidas
na pluralidade de atores que se mobilizam nas redes sociais locais com suas ligações
regionais, nacionais e globais. O pacto federativo dos lugares aparece como uma forma
política para a resistência contra as formas atuais de globalização, que segundo Haesbaert
(2002) cada grupo social estaria profundamente enraizado a um lugar ou a uma paisagem,
com a qual particularmente se identificaria. Diante disto, de acordo com Bocayuva (2004) o
desenvolvimento local aparece como uma problemática atravessada pela linha divisória
entre subordinação e resistência, permitindo, pensar a construção de um eixo de análise para
definir outras estratégias de construção de regiões organizadas a partir dos interesses dos
desfavorecidos, nas diferentes sociedades periféricas e semi-periféricas.
Com a internacionalização da economia, impulsionada pela abertura financeira,
comercial e, principalmente, com a política de valorização cambial, produziu-se a quebra
das cadeias produtivas da estrutura industrial. O tão apregoado aumento da produtividade
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decorrente desse processo resultou, sobretudo, de um crescimento econômico medíocre e de
uma redução significativa do emprego. Neste contexto, o Brasil tornou-se mais dependente
de importações e com menos possibilidades de geração de tecnologia.
O sentido de cadeia produtiva aqui apresentada envolve todas as operações que se
iniciam com a disponibilização da matéria-prima até a entrega do produto ao cliente final.
Estudos sobre cadeias produtivas estão aumentando, e vários são os aspectos que podem ser
enfocados: fluxo de informações e de materiais, que são os assuntos tratados e comparados
ao conceito de rede. A cadeia produtiva, neste contexto, exerceria a função de rede, onde as
relações não estão restritas apenas ao ambiente de uma empresa, nem de uma região, mas de
um produto. Neste sentido, a produção caseira de biscoito em Vitória da Conquista poderia
ser entendida como uma cadeia produtiva, pois a principal matéria-prima utilizada, que é o
polvilho (goma), manteiga, ovos e leite, vem da zona rural do município, em especial dos
povoados dos Campinhos e Simão. Tendo a maior parte de sua produção vendida nas feiras
livres da cidade, em lojas especializadas e o restante destinado às cidades circunvizinhas,
chegando até outros estados.
Por outro lado, este estudo não corresponde ainda às cadeias produtivas, que tem como
idéia central estruturas de comando (governance) na qual uma ou mais empresas coordenam
atividades econômicas geograficamente dispersas. A racionalidade econômica na cadeia
produtiva vem do fato que a(s) empresa(s) que comanda(m) a cadeia busca(m) dominar as
atividades que são estratégicas e que agregam mais valor (FLEURY et FLEURY, 2000).
Este modelo de análise apresenta algumas variáveis que são: uma estrutura input-output, ou
seja, um conjunto de produtos e serviços conectados numa seqüência de atividades que
adicionam valor; uma dimensão territorial (geográfica), que mapeia a dispersão ou
concentração espacial da produção e das redes de marketing, que abrange empresas de
diferentes tamanhos e tipos; uma estrutura interna de governança, isto é: as relações de
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poder e autoridade que determinam como os recursos financeiros, materiais e humanos são
alocadas nas cadeias.
Portanto, as relações contidas em uma cadeia se iniciam com todo um processo de
relações mercadológicas que vai desde o acesso as matérias-primas que irão formar o
produto que será vendido para o consumidor final e terminam com a sua entrega ou com a
pós-venda. Na análise de rede as relações aí contidas se restringem às empresas, seus
fornecedores, seus clientes e seus terceiros. Neste entendimento, as redes são elos que
podem compor a cadeia produtiva, sendo que várias redes de empresas podem fazer parte
desta cadeia em escala local, regional ou global, que também possam estar inseridas em
arranjos produtivos ou aglomerações industriais regionais.
A seqüência de atividades e a dimensão territorial têm sido usadas descritivamente
para destacar a configuração das cadeias produtivas. A estrutura de governança (poder)
interna tem recebido maior atenção, pois explica as relações de poder e de coordenação na
cadeia, assim como as barreiras de entrada e de acesso às posições de liderança. O entorno
onde as cadeias produtivas atuam, é influenciado por aspectos institucionais (governo,
acordos comerciais, universidades e escolas técnicas, instalações e infra-estrutura, entre
outros), e é estabelecida local, nacional, regional ou globalmente (CRUZ-MOREIRA, 2000).
Dentro dessa discussão, os fóruns sociais mundiais indicam que está em processo de
germinação uma tendência planetária, que são as Redes Solidárias. Os FSM nos mostram
que os segmentos populares da sociedade civil planetária, compostos por segmentos
oprimidos, explorados, expropriados, dominados e excluídos, bem como por todos que lhes
são solidários, passaram a se organizar internacionalmente tanto na resistência às diversas
formas de opressão quanto na proposição e realização de alternativas. A integração solidária
dessas redes coloca no horizonte de nossas possibilidades concretas a realização planetária
de uma nova alternativa.
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Essas alternativas podem superar a lógica capitalista de concentração de riquezas e
exclusão social, de destruição dos ecossistemas e de exploração dos seres humanos, como
também das diversas formas de dominação nos campos da política, da economia e da
cultura, afirmando a construção de novas relações sociais, econômicas, políticas e culturais.
Tendo o propósito de dar origem a uma nova civilização, que organizadas em redes de
colaboração solidária, desejam a liberdade de cada pessoa em sua valiosa diferença.
Segundo Mance (2001), quando os consumidores realizam o consumo solidário,
consumindo os produtos de uma empresa solidária que não explora os trabalhadores e
protege o meio ambiente, essa empresa vende toda a sua produção e gera um excedente que,
na lógica capitalista, seria o lucro. Esse excedente, entretanto, na lógica da solidariedade é
reinvestido na construção de novas empresas, gerando novos postos de trabalho,
diversificando a produção e melhorando o padrão de consumo de todos os que participam da
rede. Segundo Singer:

A economia solidária não é uma panacéia. Ela é um projeto de
organização sócio-econômico por princípios opostos ao do laissezfaire: em lugar da concorrência, a cooperação; em lugar da seleção
darwiniana pelos mecanismos do mercado, a limitação - mas não
eliminação!- destes mecanismos pela estruturação de relações
econômicas solidárias entre produtores e entre consumidores. O
projeto cooperativo já é antigo, ele foi originalmente concebido como
alternativa socialista ao capitalismo industrial (SINGER, 2001, p.9).

Por isso, em uma rede solidária que opera sob essa lógica, quanto mais se reparte a
riqueza, mais a riqueza dos participantes aumenta. Sendo assim, o que gera a riqueza é o
trabalho. Com o trabalho são feitos bens e serviços para atender as necessidades e desejos
das pessoas. Após a comercialização desses bens, obtém-se um valor excedente. Quanto
mais se reparte essa riqueza gerada pelo trabalho, tanto mais as pessoas podem comprar os
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produtos e serviços das redes. E quanto mais elas compram, mais oportunidade de trabalho
elas geram para outras pessoas que ainda estão desempregadas. Segundo Mance (2000)
quanto mais se distribui a riqueza nas redes, mais os seus produtos são consumidos, mais
oportunidades de trabalho que gera riqueza são criadas e um número maior de pessoas passa
a integrar as redes como produtoras e consumidores.
Trata-se de um circulo virtuoso que integra consumo e produção sob parâmetros
ecologicamente sustentáveis. Uma das melhores maneiras de distribuir essa riqueza é criar
novos empreendimentos solidários e remunerar melhor os trabalhadores, produzindo uma
diversidade maior de produtos à disposição de melhor qualidade de vida e de trabalho para
todos.
Assim, conforme a rede vai crescendo, integrando um número cada vez maior de
produtores, ela remonta de maneira progressiva e solidária as partes das cadeias produtivas
sobre as quais ainda não tem autonomia. Por exemplo, se um grupo produz biscoitos, precisa
comprar ovos e farinha. Pode ocorrer que na rede não haja produtores desses bens e que esse
grupo tenha que comprar esses insumos no mercado. Entretanto, assim que for possível
montar uma nova cooperativa ou microempresa, será dada preferência a montar-se uma
granja ou moinho para produzirem-se os ovos ou a farinha que é usada para fazer o biscoito.
Depois se organiza a produção de milho para fazer ração e alimentar as galinhas. E assim
sucessiva, progressiva e tendencialmente, vão sendo completadas as cadeias produtivas.
Desse modo, o lucro que os capitalistas acumulavam nas diversas etapas das cadeias
produtivas, agora passa a financiar o surgimento de outras cooperativas ou microempresas
em favor de todos e não apenas do enriquecimento de alguns. Com isso, estas redes vão
substituindo as relações de produção, comercialização e consumo de tipo capitalista e vão
criando melhores condições para o exercício das liberdades públicas e privadas de todos.
Segundo Singer,
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Se fosse possível repartir melhor a renda, transferindo parte dela ao décimo de
privilegiados à base da pirâmide, onde se encontram os que não ganham sequer o
suficiente para satisfazer as necessidades básicas, haveria um aumento do consumo
equivalente à elevação do rendimento dos pobres. O que levaria as empresas
capitalistas a acumular para expandir a produção, com o aumento proporcional do
emprego. Infelizmente, a redistribuição da renda foi apagada da agenda social do
país. Pior, as reformas da previdência e da legislação do trabalho, propostas pelo
governo, visam eliminar direitos que elevam a renda de aposentados e
trabalhadores; se aprovadas, o seu efeito será concentra a renda e diminuir o
consumo (SINGER, 2001, p.128).

De fato, a colaboração solidária entre milhares de redes e organizações solidárias que
vem se multiplicando nos campos da economia, política e cultura, com o objetivo de
assegurar as liberdades públicas e pessoais, pode converter-se em uma saída pós-capitalista à
globalização atual. No campo da economia solidária, desdobram-se múltiplos processos em
paralelo, não havendo um ponto de partida, um comando centralizado, desde o qual se
tenham desencadeado todas as diversas práticas de comércio justo, sistemas de intercâmbio
local, autogestão financeira, ética, consumo solidário, entre outros. Igualmente, não há um
centro gerador que tenha feito emergir as diversas redes que vêm colaborando recentemente
nos Fóruns Sociais Mundiais. O avanço dessas práticas descentralizadas e distribuídas exige
uma integração cada vez complexa do conjunto dessas redes.
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CAPÍTULO III - ESTRATÉGIAS DE INCLUSÃO SOCIAL

A estratégia de desenvolvimento está muitas vezes condicionada ao momento
histórico, pois ela resulta do acúmulo de experiências de desenvolvimento e das instituições
econômicas, sociais e políticas vigentes. No atual momento, o desenvolvimento requer a
descentralização das decisões, tanto de produção como de consumo. Isso significa promover
a liberdade de iniciativa, na produção, distribuição e consumo de indivíduos, famílias,
associações, bem como de capitais em todas as suas dimensões, unificados em
empreendimentos.
O avanço da democracia participativa e da desconcentração do capital exige a
democratização da política econômica e o controle do mercado financeiro pela sociedade. A
crescente crise do desemprego em massa e de longa duração, combinada com o contínuo
desgaste dos direitos sociais e da seguridade social, acarretou crises sociais em muitos
países, particularmente nos em desenvolvimento, como o Brasil.
Na luta contra as crises sociais, surgiram movimentos sociais e ONGs, que se
organizam na perspectiva de promover a população excluída mediante a construção de
associações e empreendimentos solidários. São por meio delas que os produtores caseiros de
biscoito, apresentados neste estudo, como também os camponeses sem terras, catadores de
lixo, produtores informais, artesãos, criadores de pequenos animais, extrativistas minerais,
vegetais e animais etc. são carentes por regulamentação legal e subvenções de governos
locais, regionais e nacionais. Estas realidades marcam transformações estruturais, como a
substituição de um proletariado industrial, detentor de direitos conquistados em longas lutas,
por uma massa de produtores autônomos, organizados coletiva ou individualmente, sem os
referidos direitos, mas com potencialidades para desenvolver-los sob a forma de fundos
coletivos e sistemas solidários. Segundo Penna:
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[...] não se pode falar da presença de seres marginais, mas sim de oprimidos,
explorados e excluídos do acesso aos benefícios produzidos pela modernização. As
desigualdades sociais e econômicas são frutos da modernização tecnológica e,
sobretudo, são crescentes e mantidas por ela (PENNA, 2001, p. 43).

Isso significa que o desenvolvimento, que se almeja que ocorra tanto em nossa
realidade, a partir da produção caseira de biscoito em Vitória da Conquista, como qualquer
outro arranjo produtivo, em especial das regiões carentes e periféricas, deixe paulatinamente
de ser capitalista (ao menos no sentido marxista clássico duma sociedade de duas classes
antagônicas) para se tornar cada vez mais mista. Nela poderão conviver empresas
capitalistas de todos os tamanhos, cooperativas de produção, de compras e vendas, de
crédito, clubes de troca e associações de consumidores, ao lado de empreendimentos
públicos e privados que não visam apenas lucros, nos quais trabalham, ombro a ombro,
voluntários e profissionais, autônomos e assalariados, do setor público e do privado.
A estratégia do desenvolvimento decorre destas conquistas e das transformações que
acarretam. É inegável que o sentido destas lutas seja adverso ao capitalismo, mesmo quando
os seus protagonistas não tenham consciência disso. Muitas destas lutas são defensivas e
representam o enfrentamento de ameaças (como as de empregados em firmas em crise, para
se apropriar do patrimônio e preservá-lo como auto-gestão) ou a reação a condições
desumanas de vida. Seu caráter anti-capitalista decorre muitas vezes da falta de capital, mais
do que de valores de solidariedade e igualdade. Neste entendimento, Singer afirma que:

A economia capitalista é de fato um espaço livre para a experimentação
organizacional, o que possivelmente é uma das causas do seu inegável vigor. Mas o
jogo competitivo capitalista tem um claro viés a favor do grande capital: é ele que
usufrui de ganhos de escala, é ele que tem acesso privilegiado a novo capital, é ele
que exerce influência sobre decisões de política econômica que promovem seus
interesses. A economia solidária deve ser um outro espaço livre para a
experimentação organizacional, por que só a tentativa e o erro podem revelar as
formas organizacionais que combinam o melhor entendimento do consumidor com
a auto-realização do produtor. Se estas formas organizacionais forem encontradas –
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e certamente serão muito diferentes da empresa capitalista – haverá uma boa
probabilidade de que elas sejam as sementes de um novo modo de produção
(SINGER, 2001, p.125).

A Teoria social afirmada em grande parte da obra marxista remete à necessidade de
construção dos pressupostos para a emancipação do homem, tanto frente às condições
naturais como as condições de exploração do trabalho (cada vez mais desnecessário com a
evolução da técnica). Evidente que a despeito do desenvolvimento das forças produtivas e
do intercâmbio social alcançados pelo capital, a emancipação humana é ainda processo a ser
construído. O capital é a força social que impulsiona a emancipação humana. Mas se a
produção da existência dos homens se socializa pelo e no capital, a apropriação da riqueza
ainda está atada à propriedade privada. Contradição que obstaculiza a trajetória do ser social
na constituição de sua plenitude. E esta só será alcançada no momento em que a produção e
a distribuição da existência humana forem universalmente constituídas.
Urge a superação da apropriação privada da riqueza pela forma de apropriação coletiva e
o desenvolvimento de um caráter social para as forças produtivas na perspectiva da
emancipação humana. É fundamental que a Geografia assuma essa perspectiva
emancipatória para realizar a crítica necessária das ideologias capitalistas contidas nas
propostas de reestruturação territorial. Para essa tarefa, os geógrafos precisam superar as
tentações ou comodidades das pesquisas meramente descritivas e analíticas, das
simplificações criticas e das insuficiências das leituras dogmáticas do marxismo. Segundo
Singer:

O capitalismo está atualmente passando por uma ampla transformação nas relações
de produção, desencadeada pela desindustrialização e pelo desassalariamento. O
aumento brutal do desemprego é a primeira conseqüência. Mas todos compreendem
ou ao menos intuem que este desemprego não é conjuntural, temporário, transitório.
A grande empresa capitalista, mergulhada em mercados globalizados, defende-se
pela reestruturação. Dela resulta que apenas uma minoria de trabalhadores, que
ocupa os lugares mais elevados da hierarquia ou que detém qualificações raras,
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continuará usufruindo plenamente da condição de empregado. A maioria se divide
em duas partes: uma terá um novo relacionamento com a empresa, como
fornecedor eventual ou subcontratado ou ainda como trabalhador temporário; a
outra será descartada (SINGER, 2001, p.138).

Nessa situação, as mudanças no campo das relações do trabalho no Brasil devem levar
em conta a reestruturação da economia internacional e os ajustamentos no plano
macroeconômico. Em primeiro lugar, houve um redirecionamento das estratégias de
mercado e produção, com o surgimento de novos referenciais estratégicos, como
flexibilidade, qualidade e diversidade. A atuação das fabricas de biscoitos no Município de
Vitória da Conquista remete-nos a uma relativização das análises que tendem a estabelecer
modelos gerais para a trajetória de novos espaços industriais. Diante das exigências do novo
modo de produzir e acumular, sem alteração na natureza do capitalismo no que diz respeito
ao trato da mão-de-obra, este caso é paradigmático, não em relação às grandes e genéricas
tendências, mas, sobretudo às adaptações e ajustes de escala de produção e construção de
novas territorialidades na forma de processar a expansão do capital, globalmente integrado e
integrador, em seu próprio proveito. De acordo com Scarin:

A produção do espaço possui um sentido bem específico neste atual período,
aprisionar o homem, para outros homens dele retirar o máximo possível de bemestar. O espaço interno, as relações horizontais, os subespaços e o lugar possuem
um conteúdo duplo, de lugar de coerção e de esperanças. Portanto o entendimento
da dialética da produção do espaço e do movimento mundo-urbano-lugar nos
permite desvendar a mistificação presente no mundo. [...] produção é transformar a
natureza, mediada pelas técnicas. A produção somente é possível em sociedade, e a
produção organiza a vida em sociedade. A relação espaço-temporal é um resultado
das relações de produção. Produzir é produzir coisas, espaço e relações sociais.
Assim o conceito de produção nos remete ao de reprodução (SCARIM, 2001,
p.192).

Assim, nesse entendimento, a competição em qualquer escala parece impor aos
sujeitos políticos a construção de formas de cooperação e solidariedade local, com graus
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variados de integração, competição e participação nos projetos nacionais em crise. A
sociedade local encontra alternativas para se inserir num mercado que tende a excluí-la, os
produtores de biscoitos em Vitória da Conquista, podem ilustrar este fato, como fonte de
economias externas capazes de articulação no plano até nacional quiçá global. O Estado
nacional deve levar em conta essa virada em relação aos paradigmas tradicionais de
modernização e desenvolvimento, como pode ser observado em experimentos destacados
pela literatura que debate a crise do desenvolvimento verificado através das novas
tendências produtivas. Portanto, no entendimento de Singer:

De uma forma geral, é possível encontrar formas de quebrar o isolamento da
pequena e microempresa e oferecer a elas possibilidades de cooperação e
intercambio que aumentem suas possibilidades de êxito. O nome genérico que
damos a esta nova forma de organização econômica é economia solidária. A idéia
básica é assegurar a cada um mercado para seus produtos e uma variedade de
economias externas, de financiamento e orientação técnica, legal, contábil etc.
através da solidariedade entre produtores autônomos de todos os tamanhos e tipos
(SINGER, 2001, p.131).

A noção de economia solidária abarca diversas práticas e não há um pensamento único
sobre o seu significado. Ela está associada a ações de consumo, comercialização, produção e
serviços em que se defende, em graus variados, entre outros aspectos, a participação
coletiva, autogestão, democracia, igualitarismo, cooperação e inter-cooperação, autosustentação, a promoção do desenvolvimento humano, responsabilidade social e a
preservação do equilíbrio dos ecossistemas. Diante disto, seria interessante pensar a
produção caseira de biscoito em Vitória da Conquista nesta perspectiva, mesmo ambos
estando em sua fase embrionária.
O grande avanço nos anos 90 das práticas de economia solidária deveu-se à
colaboração em rede entre diversas organizações. A sociedade de mercado, em pleno
desenvolvimento, entrou em choque com a massa dos excluídos pelo desemprego ou pela

71

pobreza Deste entrechoque vem resultando o nascimento da economia solidária, que propõe
incorporar à produção e ao consumo grande número de excluídos, dando demonstração que
existe alternativa concreta à sociedade de mercado, na qual os despossuídos não têm lugar.
Diante disto, Singer diz que:

A construção da economia solidária é uma destas outras estratégias. Ela aproveita a
mudança nas relações de produção provocadas pelo grande capital para lançar os
alicerces de novas formas de organização da produção, à base de uma lógica oposta
àquele que rege o mercado capitalista. Tudo leva a acreditar que a economia
solidária permitirá, ao cabo de alguns anos, dar a muitos, que espera em vão o novo
emprego, a oportunidade de se reintegrar a produção por conta própria individual
ou coletivamente. O excesso de oferta de força de trabalho solapa as organizações
sindicais e confere aparente credibilidade à tese liberal de que todas as conquistas
legais de direitos trabalhistas causam a diminuição da demanda por trabalho
assalariado. Eliminando este excesso, os sindicatos poderão recuperar
representatividade e poder de barganha (SINGER, 2001 p.138).

O crescimento mundial dessas redes indica também, a ampliação de novos campos de
possibilidade para ações solidárias estrategicamente articuladas. Nesta estratégia de
colaboração solidária em rede, a proposta é que a difusão do consumo e do trabalho solidária
possibilite subverter os fluxos de valor do capitalismo e promover a distribuição de riquezas
do conjunto das sociedades. Segundo Mance (2002), o consumo solidário significa
selecionar os bens de consumo ou serviços que atendam nossas necessidades e desejos
pessoais, como também promover uma vida digna aos trabalhadores que elaboram aquele
produto ou serviço, visando manter o equilíbrio dos ecossistemas. Acredita-se que o caso em
estudo, pode ser aplicado a esta estratégia, desde quando seus atores se articulem
coletivamente.
Mance (2002) afirma que o trabalho solidário significa, além da autogestão e coresponsabilidade social, que o excedente do processo produtivo seja reinvestido
solidariamente no financiamento de outros empreendimentos produtivos. Isto permite
integrar às atividades de trabalho e consumo as pessoas que estão sendo excluídas pelo
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capital, ampliarem a oferta de bens e serviços solidários, expandir as redes de produtores e
consumidores e melhorar as condições de vida de todos que aderem à produção e ao
consumo solidário. Assim, com os excedentes gerados nos empreendimentos solidários
organizam-se novos empreendimentos produtivos criando-se oportunidade de trabalho para
desempregados, propiciando-lhes um rendimento estável que se converte, graças ao
consumo solidário praticado por esses mesmos trabalhadores, em aumento de consumo final
de produtos da própria rede, gerando-se assim mais excedentes a serem investidos. Diante
disto Singer diz que:

A idéia de criar uma economia solidária significa “organizar” unidades de produção,
em geral pequenas, em função delas mesmas e não de um grande capital
centralizador. Em outras palavras, a cooperação desempenhará o papel de uma
grande franqueadora múltipla, atuando em qualquer setor, mas que será possuída e
comandada pelos próprios franqueados (SINGER, 2001, p.124).

Os novos empreendimentos visam produzir aquilo que ainda é adquirido no mercado
capitalista, sejam bens e serviços para consumo final ou insumos, bens de produção,
materiais de manutenção e outros itens demandados no processo produtivo. Esse expediente,
acompanhado de uma crítica dos padrões capitalistas, ecologicamente insustentáveis de
produção e consumo, visa corrigir os fluxos de valor, a fim de que o consumo final e o
consumo produtivo não deságüem na acumulação privada fora das redes, mas possam nelas
realimentar a produção e o consumo solidários, completando os segmentos das cadeias
produtivas sobre os quais as redes ainda não tenham autonomia.
Nesta estratégia de rede, quanto mais se distribui a riqueza, mais a riqueza de todos
aumenta, uma vez que tal distribuição se faz remunerando o trabalho que gera ainda mais
riqueza a ser reinvestida e repartida. Desse modo, as populações que estavam anteriormente
excluídas, ao serem incorporadas ao processo produtivo e ao receberem uma justa
remuneração pelo seu trabalho, podem consumir produtos e serviços solidários que
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garantam uma vida melhor, realimentando o próprio processo produtivo sob parâmetros
ecologicamente sustentáveis. Acordos coletivos, no interior das redes, permitem ajustar
estruturas de custos e de preços sob parâmetros que viabilizem a sua auto-sustentação, como
uma alternativa à lei de oferta e procura que regula os preços nos mercados.
Assim, buscam-se integrar consumo, comercialização, produção e crédito em um
sistema harmonioso e interdependente, democraticamente planejado, que responda às
necessidades da reprodução sustentável de qualidade de vida para as pessoas em todas as
suas dimensões, inclusive, nos âmbitos da cultura, arte e lazer. Além disso, a conexão em
rede integra ainda consumo e produção em laços de realimentação, com distribuição de
renda, o que viabiliza economicamente a consistência e expansão dessa alternativa à
globalização capitalista. A esse respeito Santos diz que:

Mediante as redes, há uma criação paralela e eficaz da ordem e da desordem do
território, já que as redes integram e desintegram, destroem velhos recortes
espaciais e criam outros. Quando ele é visto pelo lado exclusivo da produção da
ordem, da integração e da constituição de solidariedade espaciais que interessam a
certos agentes, esse fenômeno é como um processo de homogeneização. Sua outra
face, a heterogeneização, é ocultada. Mas ela é igualmente presente (SANTOS,
2003, p.279).

As integrações e sistemas cooperativos de pequenas e médias empresas com
mecanismos de aproveitamento do leque de conhecimentos e competências empreendedoras
e do trabalho no plano local ou regional e a formação de distritos industriais e outros
padrões de cooperação e agenciamento produtivo local têm sido modelos amplamente
debatidos como base para sistemas alternativos. A economia solidária não é um projeto
futuro, mas algo que já está em curso e que devemos promover das mais diversas formas,
respeitando as diversidades de culturas, formas organizativas dos diversos atores,
fortalecendo a participação democrática e o auto-governo dos setores solidários da sociedade
civil nos diversos países. Trata-se de promover conexões permanentes entre as organizações,
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fluxos materiais (compras e vendas), fluxos de informação (divulgação de produtos e
serviços, transferências de tecnologia, etc) e fluxos de valores, uma vez que redes
econômicas se constroem principalmente por fluxos econômicos. Para tanto é necessário
avançar em formas organizativas que facilitem a colaboração entre as organizações diversas
que queiram se ajudar, fortalecendo as mais distintas práticas de economia solidária
integrando redes locais, regionais, nacionais e internacionais.
Construindo redes de redes, redes de colaboração solidária ou a colaboração solidária
entre redes, chega-se necessariamente às redes globais, atuando de maneira antagônica ao
capitalismo, implantando e desenvolvendo um novo modo de produção, distribuição e
consumo. Nesta trajetória alguns desafios devem ser enfrentados, entre os quais: a difusão
do consumo solidário, a logística de distribuição e comercialização, a organização de fundos
de desenvolvimento solidário, o mapeamento de empreendimentos, estabelecimento de
conexões entre eles, a diversificação e qualificação dos produtos e serviços, a capacitação
técnica de trabalhadores/as e empreendimentos, a formação política e cultural voltada para a
autogestão e solidariedade, a estruturação e o fortalecimento de redes nacionais e
internacionais a partir da organização local. Segundo Singer:

[...] Se a economia solidária se consolidar e atingir dimensões significativas, ela se
tornará competidora do grande capital em diversos mercados. O que poderá
recolocar a competição sistêmica, ou seja, competição entre um modo de produção
movido pela concorrência entre capitalista e outro movido pela cooperação entre
unidades produtivas de diferentes espécies contratualmente ligadas por laços de
solidariedade. Sem guerra fria, sem ameaça atômica, os homens voltarão a poder
escolher e experimentar formas alternativas de organizar sua vida econômica e
social (SINGER, 2001, p.139).

Neste sentido, sob o aspecto político, é preciso pressionar os Estados, e propor
legislações e políticas públicas favoráveis à expansão e consolidação da economia solidária.
É importante que o governo atualize suas agendas incluindo em suas pautas uma reflexão
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sobre a economia solidária não apenas para a proposição de políticas públicas e elaboração
de novas leis, como também para uma atualização das estratégias de transformação
estrutural das relações de produção, considerando a emergência de uma classe social em que
os trabalhadores são donos dos meios de produção, e que somente cresce enquanto classe na
medida em que solidariamente se articulam enfrentando as corporações capitalistas e
consolidando práticas solidárias de autogestão e cooperação.
É fundamental que as organizações de economia solidária, particularmente as redes
internacionais que detêm bancos de dados já organizados com essas informações, cadastrem
seus empreendimentos e produtos, indicando também os insumos e outros itens que
demandam para o funcionamento desses empreendimentos. Isso facilitará imensamente a
localização dos empreendimentos, a divulgação dos produtos e serviços aos consumidores
finais, à logística de distribuição e comercialização, e a remontagem de cadeias produtivas,
possibilitando que empreendimentos solidários venham a se tornar fornecedores de outros
empreendimentos solidários. Assim, começa a dar uma visibilidade orgânica e global à
economia solidária como uma alternativa já existente de satisfação das necessidades e
desejos humanos, capaz de promover um desenvolvimento sustentado com distribuição de
renda, alavancando também o volume dos fluxos econômicos no interior das próprias redes.
Combater o capitalismo com discursos e reproduzindo-o com consumo é incorrência
do consumo solidário como uma forma de luta anti-capitalista a ser praticado
cotidianamente. No contexto mais imediato indica-se, entre muitas outras prioridades aqui
não elencadas, algumas ações econômicas importantes que podem concentrar nossa
colaboração: o potencial de consumo das populações organizadas em sindicatos,
movimentos sócio-populares e culturais, em empreendimentos solidários, ONGs e
comunidades mobilizadas, entre outros, é gigantesco e necessita ser organizado.
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Os FSMs além de serem importantes espaços de elaboração, difusão e articulação
política e cultural, devem ser espaços para negociações econômicas solidárias.
Empreendimentos que não possam comparecer ao evento poderiam delegar este gesto
simbólico de assinatura a outra organização de economia solidária de seu país ou região que
esteja presente no Fórum. Nesses espaços seriam apresentados balanços de quantos milhões
de dólares estão sendo comercializados e quantos milhões de pessoas em todo o mundo
estão produzindo, comercializando e consumindo em redes de economia solidária e como
isso tem mudado a vida dessas pessoas para melhor, avançando na construção da cidadania e
na sua realização humana. Seriam importantes que cada país apresente suas estatísticas e
exemplos marcantes, jornais, revistas e vídeos, que possam ser reproduzidos em outras
mídias de massa, divulgando os impactos da expansão da economia solidária nos diversos
países e regiões.
Essas ações permitem projetar às práticas de economia solidária em todo o mundo e
produzir documentos de referência sobre a expansão da economia solidária como uma
alternativa concreta à globalização capitalista. Não como uma promessa futura, mas como
uma nova forma de organizar a economia, centrada em novos valores, que já está presente
em

inúmeros

lugares,

mostrando-se

economicamente

viável,

socialmente

justa,

ecologicamente sustentável e que pode ser potencializada pelos Fóruns Sociais Mundiais em
todos os países e regiões. Por fim, sob o aspecto cultural, e para considerar apenas um
elemento neste campo todos nós podemos reelaborar nossas sensibilidades, imaginários e
conceitos sobre o consumo e a produção, praticando e divulgando a sócia-economia
solidária em todos os espaços em que atua-se.
Esta abordagem remete-nos à idéia de capital social, que através deste, as firmas
conseguem informações e assim identificam oportunidades. Portanto, a chave para o
crescimento econômico está na rede de relacionamentos dos atores. Porém, a formação de
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uma rede de contatos que traga informações úteis e com um fluxo confiável, é difícil.
Normalmente os contatos sociais são construídos e expandidos entre pessoas que são
próximas, porém estes contatos são redundantes, pois as informações não são diversas e não
retratam outros ambientes a não ser os que lhe é familiar. Um contato redundante é
proporcional ao estreitamento dos atores, e é definido por duas dimensões: freqüência do
contato e aproximação emocional.
A teoria das estruturas sociais de redes se foca no capital social, que é o equivalente ao
conhecimento de know-how. Isto pode ser relacionado com o aprendizado que ocorre nas
cadeias produtivas através das relações estabelecidas entre as empresas. As empresas que
possuem a governança da cadeia definem quem e como serão produzidos os
produtos/serviços. Para aumentar a lucratividade, e serem mais competitivas, as empresas
líderes trasladam operações para as empresas fornecedoras e nesta passagem também
permutam tecnologia e conhecimento (know-how).
De acordo com Bocayuva (2004), embora outros tipos de manifestação possam ser
observados nas políticas sócio-solidárias centradas no manejo do chamado “capital social”,
os efeitos da mobilização política, cultural e associativa para a proposta do desenvolvimento
endógeno se orientam por estratégias de formação de redes tanto no sentido da articulação
político-social quanto no sentido das redes tecnológicas, o que favorece a cooperação
produtiva que é uma das formas de manifestação do desenvolvimento local alternativo.
As organizações do trabalho apresentam-se, nas últimas décadas, como importantes
objetos de investigação nas ciências humanas. Dentre algumas, destaca-se as recentes
transformações ocorridas no setor industrial, principalmente nas grandes corporações
multinacionais, que proporcionam reflexões a respeito da utilização industrial da tecnologia
microeletrônica, da introdução de novos modelos de gestão e direção das empresas, das
mudanças ocorridas no controle do processo de trabalho. Portanto, dizem respeito, a todas as
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transformações que implicam em novas maneiras de produzir e suas conseqüências sobre a
própria natureza do trabalho. Essas mudanças acompanham a redefinição das estruturas e o
redirecionamento espacial das indústrias, que trazem novos contornos aos processos
produtivos e, conseqüentemente, à relação capital-trabalho.
As transformações em curso no processo produtivo capitalista não podem ser
entendidas apenas como um movimento de reorganização dos meios de produção com base
na maior adoção de tecnologias, flexibilização do processo de exploração da força de
trabalho, redimensionamento territorial e locacional das plantas fabris, etc. Deve-se entendêlas, como parte de uma reestruturação produtiva que engloba toda a sociedade de forma a
determinar e também ser determinada neste movimento, que aponta para uma mudança no
padrão de acumulação capitalista, com desdobramentos marcantes para a dinâmica espacial
e territorial do trabalho. E este é o caminho que deve-se seguir para continuar crescendo, que
seja a formação de diversas redes locais, regionais, nacionais e continentais se organizando
de forma solidária, para consolidar uma alternativa hegemônica ao capitalismo.

3.1 – Os Arranjos Produtivos Locais

Uma das estratégias de desenvolvimento regional mais difundida na atualidade têm sido
os arranjos Produtivos locais (APL), que pode ser definido como uma aglomeração
geográfica de empresas e instituições inter-relacionadas de um determinado setor, em um
mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantêm algum vínculo de
articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais tais
como governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa.
De acordo com o SEBRAE, um APL é caracterizado pela existência de um número
significativo de empresas que atuam em torno de uma atividade produtiva principal e toda a
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rede que lida com este produto e as instituições públicas e privadas que se relacionam com
as empresas produtoras. Sendo assim, é preciso considerar a dinâmica do território em que
essas empresas estão inseridas, tendo em vista o número de postos de trabalho, faturamento,
mercado, potencial de crescimento, diversificação, entre outros aspectos. Além disso, ele
deve ter a capacidade de promover uma convergência em termos de expectativas de
desenvolvimento, estabelecer parcerias e compromissos para manter e especializar os
investimentos de cada um dos atores no próprio território, e promover ou ser passível de
uma integração econômica e social no âmbito local. Cassiolato e Lastres diz que:

A aglomeração de sistemas produtivos locais tem auxiliado pequenas e médias
empresas a ultrapassarem conhecidas barreiras ao crescimento das firmas, a
produzirem eficientemente e a comercializarem produtos em mercados distantes –
quer nacional ou internacional (CASSIOLATO E LASTRES, 2001, p.121).

Esta concentração setorial e geográfica confere vantagens competitivas às
empresas nas formas de aumento da produtividade e estímulo para formação de novos
negócios. A proximidade geográfica é positiva nesse sentido, por estarem reunidos no
mesmo lugar, os empresários do arranjo acabam desfrutando de vantagens como mãos-deobra especializadas, menor custo de deslocamento, concentração de fornecedores e
reconhecimento pelo mercado. São fatores com os quais as pequenas empresas isoladas,
como ocorrem na realidade estudada, não podem contar. Outro ponto decisivo para a
competitividade é a possibilidade de haver cooperação. As empresas podem se juntar para
fazer compras de insumos, reduzindo o custo, ou para atuar em atividades comuns de
logística, desenvolvimento tecnológico, marketing, entre outras. As possibilidades de ganhos
com a cooperação são inúmeras. Um dos maiores benefícios ocorre de maneira natural, sem
grande esforço. É a difusão do conhecimento, que tende a circular muito mais rápido em
APL do que quando as empresas estão isoladas. Segundo Abramovay:
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A este processo enriquecimento, uma outra vertente do pensamento social
contemporâneo – muito influente nas organizações internacionais de
desenvolvimento – vem chamando, com base nos trabalhos de James Coleman
(1990) e Robert Putnam (1993/1996: 177), de capital social, que diz respeito a “[...]
características da organização social, como confiança, normas e sistemas, que
contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações
coordenadas” (ABRAMOVAY, 2000, p. 02).

Apesar de difícil em se medir, o desenvolvimento proporcionado por essa ajuda
mútua, chamada pelo cientista político da universidade norte-americana Harvard, Robert
Putnam de "capital social", é muito maior do que quando ela não existe. O plano de ação
deve ser discutido com os produtores durante a realização de oficinas nas respectivas
localidades para posteriormente ser negociado com os parceiros interessados em participar
do programa a exemplo de agentes financiadores, de entidades de ensino e tecnologia,
instituições públicas, entidades de classe, prefeituras municipais além de fóruns e câmaras
setoriais. As ações previstas incluem capacitação, comercialização, crédito e infra-estrutura,
por meio de negociações com prováveis parceiros.
A discussão dos APLs é válida, mas transporta para os próprios empreendedores a
responsabilidade pela reversão da sua situação econômica e social. Esta proposta está
inspirada no modelo de organização industrial consolidado, na década de 70, na região
nordeste da Itália, a chamada Terceira Itália, onde se concentram pequenas e médias
empresas que trabalham direta e indiretamente para um mesmo mercado final. A região, tida
como reduto de pobreza do país, é hoje considerada uma das mais industrializadas do
mundo, possui a melhor renda per capta daquele continente e um dos menores índices de
desemprego. O objetivo final é gerar emprego e renda por meio da diversificação da
economia local e tem como meta aumentar a atração de capital e o dinamismo empresarial
no Estado, fortalecendo a interação e cooperação entre produtores e empreendedores locais.
De acordo com Amaral Filho,
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Uma estratégia de desenvolvimento com base nos novos paradigmas tem por
objetivo munir um determinado local, ou região, de fatores locacionais sistêmicos
capazes de criar um pólo dinâmico de crescimento com variados efeitos
multiplicadores, os quais se auto-reforçam e se propagam de maneira cumulativa,
transformando a região num atrator de fatores e de novas atividades econômicas.
Para isso, recomenda-se a implantação ou o desenvolvimento de projetos
econômicos de caráter estruturante, que envolva uma cadeia de atividades
interligadas (AMARAL FILHO, 2001, p. 278).

No caso brasileiro, existem alguns problemas comuns, como a escassez de
financiamento, o baixo investimento em tecnologia, a dificuldade de acesso ao mercado
tanto externo como interno, e a falta de capacitação empresarial e dos trabalhadores. Além, é
claro, dos entraves que dificultam o crescimento em todos os setores: juros altos, carga
tributária pesada e infra-estrutura precária. Em um país tão grande como o Brasil, uma
política de apoio a empreendedores organizados pode significar a diminuição das
desigualdades regionais e a promoção do crescimento. Sendo assim, esta podia ser uma
estratégia que o governo brasileiro estaria descobrindo como potencial para impulsionar o
desenvolvimento das regiões e também para melhorar a competitividade das empresas,
principalmente as de pequeno e médio porte.
Para evitar criar um modelo único, que acaba restringindo a criatividade, o objetivo
imediato é fazer com que as empresas saiam da informalidade e melhorem a qualidade dos
produtos. Esse tipo de intervenção localizada que o governo deve atuar para estimular
pequenas empresas nos arranjos em diferentes estágios. Incentivar o amadurecimento dos
APLs, tendo como primeiro passo, formalizar as atividades, pode ser a chave do sucesso. A
sugestão é capacitar as empresas para depois exigir a formalização. É uma linha de ação que
pode dar resultados, pois empresas em estado embrionário, como o caso estudado, talvez
não tenha condições de arcar com o custo da formalização.

82

A Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo do Estado do Cea´r, tem apoiado
muitos APL’s e diz que a finalidade e a importância em apoiar os Arranjos Produtivos
Locais é de criar um ambiente favorável para o desenvolvimento das Micros e Pequenas
Empresas, proporcionando elevar sua competitividade, difundir informações e tecnologias,
e a criação de novas oportunidades de mercado e de sistema de comercialização para seus
produtos e serviços. O público alvo das ações de organização dos APL são Micros e
Pequenos Empreendedores e demais atores componentes dos ambientes organizacionais
existentes nos Arranjos, com potencial de participar e contribuir para viabilizar o
aproveitamento de externalidades positivas e de economias de escala, criadas pela
aglomeração de empresas de vários portes, em um determinado território. A microempresa
que participar desta proposta poderá ter uma melhor capacidade de articulação entre micro e
pequeno empresário maior facilidade para introdução de inovações, maior estabilidade dos
mercados finais e de insumos, maior facilidade de crédito e assistência técnica.
Os elementos mais importantes para o sucesso de um Arranjo Produtivo Local podem
ser priorizados da seguinte forma: capital social, infra-estrutura física, organização e
cooperação, inovação, articulação política institucional e clima de confiança entre os agentes
produtivos. Beneficiando principalmente, regiões com problemas de organização,
dinamismo e integração, através do fomento ao crédito, ao desenvolvimento tecnológico e à
capacitação de recursos humanos.
A idéia principal é desenvolver ações direcionadas para estimular a organização,
expansão e consolidação das relações entre os atores sociais existentes no território, entre
eles Micro e Pequenas Empresas; Fornecedores; Comerciantes; Instituições de Crédito;
Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento; Universidades; Governos; Sindicatos; Centros
de Desenvolvimento Tecnológico; ONGs; Meios de Comunicação Social; Associações;
Igrejas; Escolas Técnicas; e demais Entidades existentes da Sociedade Civil. Maximizando o
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Capital Social, Organizacional e Produtivo, no sentido de estabelecer uma teia de
compromissos a fim de se somarem esforços para a formação de redes de micro e pequenas
empresas e outras formas de produção, cooperação e comercialização de produtos e
serviços, visando o desenvolvimento local integrado e sustentável, com a finalidade de
promover o desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas no território.
A solução proposta para que a política do governo possa ser eficiente em todos os
casos, cuidando das demandas específicas de cada um, é propor que os atores locais
estabeleçam, em discussão com as entidades envolvidas, quais são as prioridades. Cada APL
deverá elaborar um Plano de Desenvolvimento que contemplará as metas do arranjo. A
partir daí o governo dará o seu apoio, sempre exigindo contrapartidas das empresas. Esta
idéia mostra-se coerente, já que respeita a comunidade e não impõe uma solução de cima
para baixo.
Nestes casos, o objetivo principal será o fortalecimento das redes de atores locais
capazes de liderar o processo de mudanças. Trata-se, portanto, de programar ações que
busquem induzir ou promover a emergência de atores sociais aptos a protagonizarem as
mudanças políticas, econômicas e sociais que vão deflagrar num processo de
desenvolvimento endógeno e sustentável, integrado aos eixos dinâmicos da economia.
Com relação ao crédito e financiamento aos Arranjos Produtivos Locais (APLs), os
bancos têm avançado. O Banco do Brasil e o Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) têm, por exemplo, departamentos específicos cuidando do
tema. Mas não é suficiente. O acesso ao crédito ainda é difícil, e é preciso estimular a maior
participação dos bancos privados. O País ainda tem muito a avançar com relação à
capacitação de Arranjos Produtivos Locais.
O objetivo do SEBRAE ao atuar em APLs é promover a competitividade e a
sustentabilidade dos micro e pequenos negócios, estimulando processos locais de

84

desenvolvimento. Ao estimular processos locais de desenvolvimento, é preciso perceber que
qualquer ação nesse sentido deve permitir a conexão do arranjo com os mercados, a sua
sustentabilidade por meio de um padrão de organização que se mantenha ao longo do tempo,
a promoção de um ambiente de inclusão de micro e pequenos negócios em um mercado com
distribuição de riquezas, e a elevação do capital social por meio da promoção e a cooperação
entre os atores do território.
Internamente, o SEBRAE pode está bem-estruturado, mas ainda há uma necessidade
mais clara em relação aos APLs. Falta integração entre os diversos agentes do setor. Não
somente na hora de utilizar uma metodologia e aperfeiçoar o que já existe no lugar de criar
metodologias novas, mas também na hora de escolher os APLs e financiá-los. Também,
falta organização por parte dos estados na hora de selecionar os projetos que devem receber
auxílio. É preciso partir para uma visão mais estratégica e eficiente, desde o mapeamento da
região até a escolha de gestores e consultores que têm de acompanhar os projetos
periodicamente.
A título de exemplo, o trabalho do SEBRAE/BA no Arranjo Produtivo do Mel é feito na
região nordeste do Estado, local de maior produção e que conta com significativo nível de
organização. A região já possui a experiência de quase três décadas na apicultura e, a partir
de 1997, com a orientação, dentre outros, do programa do SEBRAE "Convivendo com a
Seca", houve uma melhor capacitação tecnológica, além de uma maior organização em
associações e cooperativas por parte dos produtores. Entre os municípios de destaque na
área do Arranjo Produtivo do Mel, que inclui parte do norte do Estado, estão Ribeira do
Pombal, Nova Soure, Inhambupe, Sátiro Dias, Araci, Tucano, Jeremoabo e Paulo Afonso.
Em todo o Estado existem hoje em torno de 30.000 colméias e 3.500 apicultores, reunidos
em 70 associações e nove cooperativas singulares e uma central de cooperativas.
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Na região norte/nordeste encontra-se em pleno funcionamento quatro cooperativas
singulares e uma cooperativa central, abrangendo umas totais doze associações de
apicultores. Essas cooperativas singulares compõem a Central de Cooperativas de
Apicultores do Estado da Bahia – CECOAPI, que está localizada no município de Nova
Soure, distante 215 Km de Salvador, constituindo-se no centro geográfico de atuação do
Arranjo Produtivo do Mel. As cooperativas singulares, que são a base do trabalho do
Arranjo Produtivo do Mel, têm aproximadamente 600 cooperados. O número total de
apicultores que atuam na região está estimado em 1.600. Eles produzem basicamente mel,
sendo que os produtores não cooperados também comercializam sua produção através das
cooperativas.
De acordo com o SEBRAE, empresas dinâmicas e eficientes terão mais chances de
florescer sustentavelmente quando as condições sociais, culturais, ambientais, físicoterritoriais e político-institucionais forem adequadas. A atuação de órgãos como o SEBRAE,
só terá sentido dentro de processos de desenvolvimento integrados e compartilhados com
redes locais (empresariais, sociais e institucionais), onde essas condições sejam levadas em
conta da mesma forma que a dimensão econômica. A organização das empresas em arranjos
constitui-se em importante fonte geradora de vantagens competitivas duradouras,
principalmente quando estas são construídas a partir do enraizamento de capacidades
produtivas e criativas. No entanto, nem todas as aglomerações indicam esse caminho.
Sendo assim, não adianta investir no desenvolvimento de iniciativas empresariais sem
levar em conta outros pressupostos do desenvolvimento, tais como: o capital humano (os
conhecimentos, habilidades e competências da população local, as condições e a qualidade
de vida); o capital social (os níveis de confiança, cooperação, reciprocidade, organização
social da população local); a governança (a capacidade gerencial do governo e os níveis de
participação e controle social); o uso sustentável do capital natural.
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A realidade estudada, ainda é embrionária para ser definida ou estruturada como um
APL. No entanto, esta seria uma proposta viável, uma vez que os APLs possibilitam várias
alternativas para as empresas que possuem determinada especialização para o
desenvolvimento de relações produtivas. Além disso, estas afirmações se baseiam na
presença de recursos naturais, economias de escala na produção e no fornecimento,
desenvolvimento de mão-de-obra especializada, de fornecedores da principal matéria-prima,
bem como localização próxima dos mercados alvos, infra-estrutura, entre outras facilidades
locais.
A visão que sustenta estas ações é a de que desenvolvimento não é apenas sinônimo de
crescimento econômico. O Brasil precisa responder ao seu maior desafio, que é o de
aprofundar a democracia e erradicar a pobreza, combinando crescimento econômico com
redução da desigualdade. A manutenção da estabilidade macroeconômica é condição
necessária, mas não suficiente, para que essas transformações possam se dar. É preciso ir
além, evitando reeditar modelos do passado, nos quais desenvolvimento se reduziu ao
crescimento da acumulação e concentração do capital, em detrimento do bem-estar do
conjunto da população, do equilíbrio das contas externas, do poder de compra da moeda, do
meio ambiente e da própria democracia.

3.2 – Emprego e Trabalho

As últimas décadas foram marcadas por profundas transformações no campo
econômico que refletem na organização do mercado de trabalho. Essas transformações
foram provocadas principalmente, pela forma de inserção da economia brasileira na nova
ordem econômica mundial, sofrendo um grande impacto da adaptação da economia a esse
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novo padrão produtivo e tecnológico. Esse processo de reestruturação produtiva resultou no
aumento do desemprego e da informalidade no setor de trabalho, precarizando a questão do
emprego e do desemprego. Mas o que vem a ser o emprego? Segundo Singer:

O emprego resulta de um contrato pelo qual o empregador compra a força de
trabalho ou a capacidade de produzir do empregado. Na realidade, é o contrário: é o
trabalhador que oferece, ele que é o vendedor, e a mercadoria não é o emprego, mas
a capacidade de produzir do trabalhador. A firma empregadora é o comprador, o
demandante e, como tal, paga o preço da mercadoria – o salário (SINGER, 2001,
p.12).

Numa tentativa de aprofundar esta discussão que ora se apresenta e que estão
relacionadas de forma direta com as questões do emprego formal e informal, pode-se propor
como conseqüência do modo de produção e acumulação que se imprimiu ao longo do
tempo, promovendo profundas modificações, contribuindo em sua fase mais recente, para a
extinção de postos de trabalho e aumento do desemprego. Neste entendimento, de acordo
com (HARVEY, 1992) “a acumulação flexível parece implicar níveis relativamente altos de
desemprego estrutural”. Este desemprego estrutural significa que, por mais que se
promovam políticas nacionais em prol do emprego, a retomada do crescimento do número
de postos de trabalho não ocorrerá. Assim, torna-se necessário que se criem novas saídas a
esse modo de acumulação, a fim de se obter uma geração de postos de trabalho formais.
Esse modelo global de acumulação se manifesta principalmente nas grandes empresas
multinacionais. Porém, em escala local também se observa esse movimento de
reorganização do trabalho, nas pequenas empresas locais e em outros setores da economia
como o de comércio e serviços. A adoção por níveis locais se dá pela psicosfera, entendida
aqui como a base social da técnica e sua adequação à interação entre tecnologia e valores
sociais. Sob esta base que ocorre a adaptação local as idéias disseminadas pelo capital
global. Outro fator que compete a este tipo de acumulação, já mencionado anteriormente, é a
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rápida inovação tecnológica que acompanha o processo produtivo. A constante inovação
tecnológica passou a substituir o trabalho do homem sobre natureza que passou a ser
trabalho realizado sobre trabalho, “nas cidades, a produção não é mais a ação do trabalho
sobre a natureza, mas do trabalho sobre o trabalho” (SANTOS, 2002).
Essa rápida inovação teve conseqüências imediatas para o trabalho, resultando em
inúmeros postos fechados, em conseqüência deste modelo de substituição do trabalho
humano pelo trabalho mecânico. Os setores atingidos foram os mais diversos, mas, pode-se
destacar o setor bancário. Este obteve perdas sensíveis quando da instalação de caixas
eletrônicos que passaram a realizar o mesmo trabalho que os empregados deste setor. Outro
exemplo foi o da indústria, também afetado por estas inovações tecnológicas. As máquinas
passaram a realizar o mesmo trabalho com um volume bem menor de mão-de-obra
envolvida na produção, necessária apenas para o controle da mesma.
Sendo assim, neste período, o trabalhador viu decair vertiginosamente seus ganhos
reais e, conseqüentemente, o seu poder de compra. Dados do IBGE (PME - pesquisa mensal
de emprego) demonstram que o rendimento médio do trabalhador não acompanhou o
crescimento da inflação. Este fato atingiu principalmente a classe média, que entre todas as
camadas que compõem a sociedade teve a maior perda no seu poder de compra. Outro
aspecto importante neste modelo de acumulação é a forma de contrato de trabalho, que com
o aumento do desemprego estrutural obtém-se um enfraquecimento no poder sindical, pela
grande quantidade de mão-de-obra excedente. Com isso, os sindicatos, ao contrário dos
existentes no início do século XX, onde sapateiros e alfaiates constituíam-se em categorias
combativas enquanto artesãos que se destacavam no conjunto do operariado, tornaram-se
pouco representativos, em sua maioria apenas órgãos assistenciais, com diretorias que se
perpetuam no poder. Neste contexto, com a reestruturação produtiva, o desemprego em
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massa de trabalhadores fabris e com a perda da representatividade sindical, esse quadro se
agrava. Segundo Singer:

Melhor do que a palavra ‘desemprego’, precarização do trabalho descreve
adequadamente o que está ocorrendo. Os novos postos de trabalho, que estão
surgindo em função das transformações das tecnologias e da divisão internacional
do trabalho, não oferecem em sua maioria, ao seu eventual ocupante as
compensações usuais que as leis e contratos coletivos vinham garantindo (SINGER,
2001, p. 24).

Canterle (2003) afirma que para mitigar os efeitos das demissões em massa, já em
1920, a classe trabalhadora americana argumentava que o único antídoto para que todos
mantivessem o emprego é que os ganhos de produtividade deveriam ser compartilhados na
forma de redução da jornada de trabalho. Ultimamente, a comunidade empresarial continua
enfrentando a reivindicação dos trabalhadores sobre os avanços da produtividade na forma
de maiores salários e redução das horas de trabalho, porém tem sido inflexível contra essas
tentativas.
Este enfraquecimento dá ao empregador a possibilidade de destinar ao trabalhador
contratos de trabalho mais flexíveis, que acaba se manifestando em forma de contratos
temporários de trabalho e subcontratação, na medida em que o empregador necessita da
força de trabalho. Essa mudança provocou uma diminuição apreciável no número de
trabalhadores centrais. A acumulação flexível, por sua vez, nas palavras de Ricardo
Antunes, se fundamenta da seguinte forma:

[...] num padrão produtivo organizacional e tecnologicamente avançado, resultado
da introdução de técnicas de gestão da força de trabalho próprias da fase
informacional, bem como da introdução ampliada dos computadores no processo
produtivo e de serviços. Desenvolve-se em uma estrutura produtiva mais flexível,
recorrendo freqüentemente à desconcentração produtiva, às empresas terceirizadas
etc. Utiliza-se de novas técnicas de gestão da força de trabalho, do trabalho em
equipe, das “células de produção”, dos “times de trabalho”, dos grupos “semiautônomos”, além de requerer, ao menos no plano discursivo, o “envolvimento
participativo” dos trabalhadores, em verdade uma participação manipuladora e que
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preserva, na essência, as condições do trabalho alienado e estranhado (ANTUNES,
2001, p. 52).

Essa flexibilidade atinge a formação dos trabalhadores, o controle dos estoques, as
formas de produção, a contratação, a remuneração e até mesmo o local de trabalho. Uma das
características organizacionais mais conhecidas do modelo mais recente, o toyotismo, é o
método Kanban, que se trata de evitar estoques sem utilidade imediata (ou do estoque zero,
também chamado de Just-in-time), promovendo uma menor imobilização de capital. Este
método consiste em “estabelecer, paralelamente ao desenrolar dos fluxos reais de produção,
um fluxo de informações invertidas que emite uma instrução especificando a quantidade
exata de peças necessárias” (ALVES, 2000, p. 46). As informações geradas em cada ponto
da linha de produção são repassadas para os pontos anteriores, indicando a necessidade de se
produzir mais ou menos peças e/ou acessórios no tempo apropriado.
A flexibilização pode, também, implicar a alteração do número de empregados de uma
empresa, de horário de trabalho, forma de remuneração, concessão de estabilidades, duração
do contrato de trabalho e, sem dúvida, tem provocado a desorganização sindical. Trata-se de
um fenômeno que tem convivido com a culpa de acarretar a precariedade de emprego e
condições de trabalho, o que é só parcialmente verdadeiro, se for analisado, por exemplo, o
benefício do trabalho a tempo parcial para mulheres, a flexibilidade de horário de trabalho em
certas atividades que só podem ser realizadas após a jornada diurna de trabalho, etc.
Melo Neto afirma que não só os processos de trabalho tornaram-se mais flexíveis. As
máquinas e equipamentos empregados na produção também ganharam essas características
indispensáveis em uma conjuntura econômica marcada pela concorrência acirrada entre
grandes conglomerados e por uma demanda cada vez mais fragmentada. A automatização de
base microeletrônica implica no uso de equipamentos eletronicamente programáveis,
capazes de sofrer ajustes em pequenos intervalos de tempo e de realizar operações dos mais
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variados tipos. O mesmo robô que realiza soldas pode ser rapidamente re-programado, para
realizar outra função distinta. Sendo assim, as máquinas flexíveis também contribuem para a
intensificação do ritmo de trabalho e redução dos “tempos mortos” da jornada, além de
aumentar o controle sobre o desempenho individual dos trabalhadores, uma vez que os
equipamentos eletrônicos possuem memória digital capaz de registrar um número de horas
efetivamente ociosas de um terminal de controle. Em resumo, conforme afirmam Antunes e
Bihr:

Surge, com o toyotismo, a necessidade de um trabalhador polivalente, capaz de
realizar múltiplas funções e operar várias máquinas. Ocorre assim, a substituição do
binômio fordista “um homem = uma máquina” para o binômio flexível “um homem
= sistema de máquinas automatizadas” (ANTUNES, 2000, p. 34 e BIHR, 1998, p.
89).

Assim, os trabalhadores são organizados em equipes, treinados para operar as mais
variadas máquinas, para realizar suas tarefas mesmo com um número reduzido de integrantes,
para dar sugestões sobre como melhorar os processos de produção e para realizar o controle
de qualidade das mercadorias produzidas.
O processo de crise do sistema fordista de produção, desencadeou uma série de
experiências que visavam dar um impulso ao sistema capitalista. O que marca o pós-fordismo
ou a acumulação flexível é a contraposição ao modelo anterior; ou seja, a rigidez estabelecida
é que levou à sua própria decadência pela “flexibilidade”. O processo de produção foi
desarticulando, rompendo com tudo o que existia até então. Na realidade, o que se observou,
foi uma revolução tecnológica cuja principal meta era reverter o quadro da crise fordista: a
queda da produtividade e da lucratividade. Com a redução das margens de lucro, o patronato
procurou “flexibilizar” as relações de trabalho, visando recompor a lucratividade, e a saída
encontrada, entre outras, foi atacar o contrato de trabalho. O modelo rígido sofreu uma grande
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alteração, onde o modo de regulação foi desmantelado gradativamente. A outrora estabilidade
do contrato de trabalho foi desfeita, aproveitando-se do enfraquecimento do poder sindical e
da mão-de-obra excedente em virtude da crise. O antigo trabalho do tipo regular foi ocupado
por trabalhos temporários, parciais e até sub-contratados. Se no fordismo o operário não
participava do processo de fabricação, no pós-fordismo ocorrerá o contrário: reagrupam-se os
aspectos manuais e intelectuais do trabalho.
Diante do exposto, uma das principais características deste novo modelo é justamente
a "flexibilização" de tudo. Hoje, pode-se encontrar nas indústrias, por exemplo, a existência
ao mesmo tempo do modelo fordista/taylorista, do trabalho doméstico, da terceirização a
pequenas empresas, da automação, da maquinaria simples e do processo artesanal. Para
compreendermos então este novo modelo no modo de produção, deve-se iniciar discutindo as
características deste modelo, destacaria algumas apresentadas por Harvey (1992) e Antunes
(2000). O novo modelo provocou a abertura de novos mercados e novos produtos.
Paralelamente a isto se criou um novo padrão de consumo. Houve uma aceleração do ritmo de
inovação dos produtos e do próprio consumo. Hoje, o consumo escraviza a sociedade, diante
de tantos recursos que nos surpreende á todos os instantes.
Para atender a este movimento intenso de novas necessidades as empresas organizamse de forma a ter uma produção variada e pronta para suprir o consumo, tendo sempre a
existência de um estoque mínimo. Há também, nesta perspectiva, a "flexibilização da
organização do trabalho”. Deve haver agilidade na adaptação do maquinário e dos
instrumentos para que os novos produtos sejam elaborados (ANTUNES, 2000, p. 35). Com
tantos novos hábitos é impossível o mercado manter-se fechado no país. E, nestas relações os
pesquisadores de novas tecnologias, dominam os mercados vendendo-lhes "resultados". Há,
portanto, rápidas mudanças nos padrões de desenvolvimento. Domenico de Masi (2000, p. 97)
diz que "o mercado mundial de trabalho está se dividindo cada vez mais, em três: os países
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pós industriais, que produzem, sobretudo, idéias, informações, serviços, estética e símbolos;
os países industrializados, que produzem os bens materiais; e os países pré-industriais que
estão condenados ao simples consumo de produtos provenientes do exterior".
Outro aspecto importante são as alterações provocadas nas formas de comunicação.
Como o Mercado exige respostas muito rápidas, as informações devem ser precisas e
atualizadas. Têm-se estas informações, sobretudo no que ocorre ao mundo, principalmente via
Internet, o que possibilita uma tomada de decisão imediata e com menor possibilidade de erro.
No entanto, não há democratização das informações, há um controle rígido, porque, também,
se tornaram mercadoria. Há outros efeitos, além da precisão e rapidez de informações,
provocadas pelos novos modelos de comunicação que passam a ocorrer através de um mundo
virtual, como o nascimento do celular, que monitora o trabalhador o tempo todo, ampliando e
intensificando a jornada de trabalho, sem que o empregador tenha que pagar por isto.
Verifica-seainda, o surgimento de novas profissões e a ampliação do consumo de produtos
através e por causa deste mundo virtual.
Os países em desenvolvimento, além de produtos baratos, vêm exportando para os
países mais avançados um modelo de direitos sociais mínimos, ocorrendo uma espécie inversa
de desenvolvimento social. O capitalismo do conhecimento impôs as empresas uma nova
exigência. Para sobreviver num mercado que exige produtos e serviços com qualidade
crescente e preços cada vez menores, elas dependem da contribuição dos empregados de
todos os escalões. Os liberais clamam pelo aprofundamento da desregulamentação. Os
opositores das mudanças vão às ruas em todos os continentes, usando as vitrines dos fóruns
internacionais de economia e comércio, para manifestar seu inconformismo diante do atual
modelo econômico.
Outros dados significativos são os de 1999 e 2000 sobre o Brasil. Em 1999, segundo a
PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) o Brasil era o terceiro país do mundo
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em número de desempregados que totalizavam em torno de 7,6 milhões de pessoas. Em
agosto de 2000, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2000
havia 7,15% de desempregados. Por serem sistemas altamente integrados, os imprevistos, os
problemas, não atingem apenas um setor do processo produtivo. Sendo assim, não basta que o
trabalhador do "novo tipo” seja capaz de identificar e de resolver os problemas e os
imprevistos, mas de resolvê-los em equipe. Há uma corrida desenfreada pelo aprender de tudo
para fazer parte de um grupo seleto de trabalhadores que tendem a diminuir cada vez mais. No
mundo dos empregados convivem qualificados e desqualificados. Não é coerente aceitar a
justificativa de que há vagas, mas faltam trabalhadores qualificados.
Outro reflexo é o de que há fatos incontestáveis tais como a discriminação (racial,
religiosa, sexual, de idade, política), decorrente da migração de indivíduos, famílias e grupos.
A migração afeta a demografia e altera a utilização dos sistemas de automação e da
profissionalização da mão-de-obra. Pode, sob determinado aspecto, implicar o crescimento do
desemprego e, assim, da pobreza, que em cadeia pode também implicar o aparecimento de
doenças, facilitarem o comércio de drogas e afetar o meio ambiente. Esses fatores acabam
incrementando movimentos raciais, nacionalistas, xenófobos e fundamentalistas. É fato que as
questões econômicas têm sido colocadas no ápice dos interesses globais, com nítida tendência
de tomada de decisões de forma unilateral, como freqüentemente ocorre com os paises ricos,
sendo necessário, até por esses fatores, que os países menos favorecidos se insiram no
fenômeno mundial.
É importante que se observe também o crescimento na oferta da prestação de serviços,
que eram inerentes às estruturas das empresas, passam agora a ser externos, provocando
inclusive a diminuição de custos. Por exemplo, ao invés de ter um contador exclusivo da
empresa, contratam-se algumas horas semanais de trabalho deste profissional. Outro exemplo
é a de consultores para avaliar o processo da empresa e sugerir estratégias para sua
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dinamização; contratam-se também empresas para o treinamento de trabalhadores em serviço,
terceirizam-se partes da produção como também prestação de serviços de manutenção. Estas
colocações podem ser contempladas pelo pensamento de Singer quando diz:

[...] Outrora, a empresa empregava a equipe. Hoje ela prefere que a equipe se
constitua em pequena firma independente e lhe preste os serviços. Para a empresacliente, a vantagem está na flexibilidade do novo relacionamento e também no
menor custo do trabalho, pois ela deixa de pagar o tempo morto, quando a equipe
não tem o que fazer, e as horas extras, quando a urgência da tarefa impõe trabalho
além da jornada normal (SINGER, 2001, p. 24).

Após a repressão que se abateram sobre os principais líderes sindicais, as empresas
aproveitaram à desestruturação do sindicalismo combativo e criaram o que se constituiu o
sindicalismo de empresa, o sindicato-casa, atado ao ideário e ao universo patronal o que
vincula ainda mais o sindicato à hierarquia das empresas. Apesar disto, se presencia um
esforço enorme dos sindicatos na defesa do "direito humano digno de vida". Segundo Singer,

Nesta situação, a luta clássica contra o desemprego, através da jornada de trabalho,
é extraordinariamente difícil, embora não deva nem possa ser abandonada. É que
durante o processo de reestruturação, a redução da jornada encarece o emprego
assalariado, induzindo muitas empresas a optar por formas mais baratas e mais
precárias de adquirir força de trabalho. Se isso ocorrer, o efeito da redução da
jornada poderá ser perverso, pois reduzirá o emprego assalariado formal em lugar
de expandi-lo. O movimento operário necessita encontrar outras estratégias de luta
contra o desemprego e a exclusão social, inclusive para restabelecer no mercado
formal de trabalho um equilíbrio menos desfavorável entre oferta e demanda
(SINGER, 2001, p. 138).

Se, por um lado, é verdade que parte expressiva dos sindicatos se encontra perplexa
diante das novas medidas, por outro, não se pode dizer que o movimento sindical esteja
imobilizado neste momento. Se a questão da defesa do emprego se torna a prioridade em
tempos de crise, novas questões, como as da qualificação e da participação nos lucros das
empresas, se incorporam às pautas de negociações. A globalização da economia com a
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conseqüente liberação de mercados, a par de constituir um fato econômico tem influência
direta no crescimento de uma contingência que se pode denominar de subdesenvolvimento.
Assim, o desemprego, que era cíclico, antes do advento da globalização, passa a ser estrutural,
originando uma super exploração da força de trabalho.
Duarte (2003) afirma que a proteção do trabalhador em face da globalização, portanto,
se viabiliza por intermédio de sua educação, da profissionalização da mão-de-obra e da
intervenção do Estado na implantação progressiva da automação. Nesse contexto, se insere a
elaboração de propostas que contemple o todo e se pautem na solidariedade e cooperação
entre os segmentos da sociedade e, quando for o caso, entre os blocos regionais. Entre estes
últimos à proteção se baseia, principalmente, na internacionalização de princípios, políticas e
no incentivo à negociação sindical. A proteção é possível, portanto, conservando-se os bons
empregos em relação aos trabalhadores que necessitam de proteção (os que não têm acesso ao
conhecimento, os que têm conhecimento precário ou não têm formação profissional) e, se
assim for necessário, regulando-se as formas precárias de trabalho que se encontram sem
proteção alguma, pelo menos com a constituição de direitos que, sem serem o denominado
direito mínimo, possam ser mantidos e melhorados.
Esta proteção só poderá se concretizar, se várias medidas legislativas puderem ser
dirigidas às situações que os estudiosos julgarem mais recorrentes, o que não significa que se
identifiquem somente com situações de emergência, ou seja, só paliativas. Estamos nos
referindo às políticas que possam ser implantadas e que confiram ao trabalhador garantiam de
admissão e proteção contra a dispensa, com vistas à melhoria de sua condição social. As
soluções seriam graduais e múltiplas, com o que também se mitigaria a proteção daqueles
trabalhadores que, pelo seu nível de conhecimento, cultural, social, enfim, possam negociar
direitos sem coação.
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A grande maioria dos brasileiros que trabalham no mercado informal não dispõe das
mais rudimentares proteções das leis trabalhistas ou previdenciárias. Tais pessoas, quando
adoecem, por exemplo, não contam com uma licença remunerada para tratar da saúde; quando
envelhecem, não podem ser aposentadas; e depois da morte não deixam nenhum amparo aos
seus descendentes. A desproteção do mercado informal é um fenômeno desumano. Trata-se
de uma das mais duras formas de exclusão social. Mas assim é o mercado de trabalho do
Brasil. Ele está dividido em dois mundos: o dos "incluídos", referentes aos 40% que se
protegem pelas leis trabalhistas e previdenciárias e o dos "excluídos", referentes aos 60% que
vivem em permanente incerteza. A desproteção gerada pela informalidade ultrapassa o mundo
dos excluídos e atinge as finanças públicas, de maneira mais direta, a Previdência Social. Das
76 milhões de pessoas que trabalham apenas 30 milhões recolhem contribuições
previdenciárias. Os 46 milhões nada recolhem o que contribui para o crônico déficit da
Previdência Social, que tem uma série de responsabilidades universais que se aplicam a
contribuinte e não contribuintes como é o caso, por exemplo, do pagamento de benefícios
assistenciais aos idosos carentes, aos portadores de deficiência e outros. Diante disto,
concorda-se com Singer quando diz:

Outra mudança importante ocorrida nos últimos anos é a substituição do emprego
formal, ou seja, com registro do contrato de trabalho na Carteira de Trabalho
(documento de cada trabalhador empregado, indispensável para assegurar-lhe os
direitos legais) por emprego informal, ou seja, sem registro. O emprego informal é
clandestino e dispensa o empregador e o empregado de recolher as contribuições à
Previdência Social, ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviços e outros, além de
permitir ao patrão deixar de pagar férias, 13º Salário, Aviso Prévio etc. estima-se
que a substituição do emprego formal pelo informal reduz em mais de 50% o custo
anual do trabalho à empresa. [...] a pressão crescente do desemprego é fator
poderoso para que grande número de pessoas aceite o emprego informal. [...] Além
disso, a redução do emprego formal condena quantidades cada vez maiores de
trabalhadores, com os graus mais diferentes de qualificação, a se engajar por conta
própria, em geral prestando serviços ou comerciando em pequena escala na rua, na
própria casa, ou visitando locais de trabalho etc. Esta miríade de pequenos
operadores, quando utilizam assalariados, quase sempre os emprega informalmente
(SINGER, 2001 p. 45).
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Esta situação agrava principalmente o financiamento do déficit da Previdência Social,
que através de empréstimos junto ao sistema financeiro tem um impacto dramático na
elevação da taxa de juros o que, por sua conseguinte, desestimula os investimentos e inibe a
geração de empregos. Como se vê, os estragos da informalidade atingem a toda a sociedade.
Uma parcela expressiva do desemprego atual decorre da falta de investimentos. Por isso,
informalidade tem muito a ver com o desemprego. Os tentáculos de exclusão, assim,
desprotegem quem trabalha e submetem quem não trabalha a longos períodos de
desocupação. A redução da informalidade é, assim, um dos problemas mais urgentes a serem
resolvidos no Brasil. Trata-se de uma questão complexa, sem dúvida, mas de possível
solução.
Segundo IBGE (2000), dos 46 milhões de brasileiros que integram o mercado
informal, cerca de 20 milhões (43%) são empregados sem registro em carteira; 15 milhões
(33%) são trabalhadores por conta própria; seis milhões (13%) são pessoas que trabalham sem
remuneração; quatro milhões (9%) são empregados domésticos, também sem registro em
carteira; e um milhão (2%) são empregadores. Agregando-se de outra maneira, verifica-se que
cerca de 25 milhões de pessoas (54%) trabalham sob relações de subordinação (empregados
sem registro, empregados domésticos e empregadores) e que deveriam estar protegidas pela
legislação trabalhista e 21 milhões (46%) trabalham por conta própria ou sem remuneração,
havendo, neste caso uma parcela que trabalha na condição de empregados o que, de certa
forma, engrossa o primeiro grupo.
De nada adianta manter uma lei “tamanho único” para uma realidade tão diversificada
como é o caso do mercado de trabalho do Brasil. A modernização da legislação tem de se
pautar pela abertura de espaços para negociar contratos diferenciados. Mas a solução não se
resume nisso.

Cerca de 50% dos brasileiros trabalham sob condições de subordinação

(empregado-empregador), mas há uma grande proporção (46%) composta de pessoas que
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trabalham fora dessas condições (trabalhadores por conta própria). Isso significa que o ataque
à informalidade tem de ser feito com instrumentos específicos. O que serve para empregados
e empregadores não serve para os trabalhadores por conta própria e vice-versa. A maioria das
soluções para empregados e empregadores depende de mudanças na legislação trabalhista
enquanto que a maioria das soluções para os trabalhadores por conta própria depende de
mudanças na legislação previdenciária.
O fenômeno do desemprego e da precarização das condições de trabalho na nova era
do capital, podem facilmente ser observados na maior parte das cidades brasileiras. É nesse
cenário que se tornam mais visíveis a partir do ano de 1990, assumindo dimensões nunca
registradas antes. É o caso de lembrar o exemplo dos trabalhadores do ABC paulista e da
região metropolitana de São Paulo, da agroindústria canavieira, e exemplarmente lembramos
os trabalhadores enquadrados nos limites da precarização, da terceirização e outras
experiências autônomas, como os ambulantes, que vão para a informalidade, ocupações de
terra, catação de material reciclável, os trabalhadores nos lixões, particularmente os catadores
de papel nos centros urbanos brasileiros, todos trabalham várias horas e em péssimas
condições.
Assim os locais destinados para esta população excluída, geralmente são as praças
públicas e as calçadas, próximos aos grandes centros comerciais, ou a lugares de grande fluxo
de pessoas, que reúnem os potenciais compradores, que são alvos de disputa entre os próprios
trabalhadores, ou seja, destes com os comerciantes legalmente estabelecidos e não raras vezes,
entre os trabalhadores e o poder público. Para Yázigi, “o que fazer com os ambulantes,
tornou-se uma das principais questões do espaço público [...] A globalização com sua divisão
internacional do trabalho, suas tecnologias e outras formas de dominância entende que não há
trabalho para todos com essas premissas: poucos vêem além de ações paliativas” (YÁZIGI,
2000, p.383).
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As modificações no mercado de trabalho, não se resumem as mudanças estruturais,
mas vão além do próprio espaço de produção, chegando às esferas políticas e econômicas dos
Estados, que ao se redimensionarem, com maior ou menor presteza, estarão contribuindo para
um rearranjo amplo na esfera da organização da sociedade para produção, pois, a
desregulamentação do processo produtivo se contemplará também com a flexibilidade dos
direitos adquiridos historicamente pelos trabalhadores, seja pela sua anulação ou pelo seu
relaxamento, permitindo assim uma maior agilidade para os empregadores no momento do
contrato ou da dispensa, além de um menor gasto com os encargos trabalhistas.
Os elementos característicos desse atual processo, a flexibilização das relações de
trabalho, a implantação em vários países de políticas de cunho neoliberal, que junto ao setor
financeiro da economia, dita mundializada, enfatizam e dão importância à esfera especulativa
do capital. Implicando, como novos elementos determinantes e conseqüentes do atual modelo
de acumulação capitalista, na redefinição das relações de produção e, portanto, numa
reconfiguração do mundo do trabalho. Tendo como maiores conseqüências a diminuição do
número de trabalhadores empregados diretamente na produção, a desqualificação, o aumento
do desemprego e o crescimento do trabalho precarizado. Como afirma Antunes:

O mundo do trabalho viveu como resultado das transformações e metamorfoses em
curso nas últimas décadas, particularmente nos países capitalistas avançados, com
repercussões significativas nos países de Terceiro Mundo dotados de uma
industrialização intermediária, um processo múltiplo: de um lado verificou-se uma
desproletarização do trabalho industrial, fabril, nos países de capitalismo avançado
[...] Mas, paralelamente, efetivou-se uma significativa subproletarização do
trabalho, decorrência das formas diversas de trabalho parcial, precário, terceirizado,
subcontratado, vinculado à economia informal, ao setor de serviços etc, etc.
Verificou-se, portanto, uma significativa heterogeneização, complexificação e
fragmentação do trabalho (ANTUNES, 1999, p. 209).

E neste processo, com aparecimento de novas formas de trabalho precário, que vemos
expandir nas cidades brasileiras as atividades ligadas à economia informal, que passam a ser
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o campo de atuação de grande parte dos trabalhadores que se encontram excluído, pelos
mais diversos motivos, do mercado formal de trabalho. Ao ampliar-se a economia informal
torna-se muito mais diversificada, passando a ser campo de atuação também de pequenas
empresas e não só de trabalhadores autônomos, já que o principal traço da informalidade
passa ser o não regramento ou controle pelo poder público, isentando-se ao recolhimento das
taxas e dos devidos tributos.
Desta forma, precisam-se entender as determinações no processo que gera este
fenômeno, em suas diversas escalas, que vão desde a reestruturação produtiva capitalista em
âmbito mundial, passando pela forma como o Brasil está inserido neste contexto, somandose e mesclando-se as condições sociais, econômicas e territoriais nacionais e locais.
Ancorado no discurso de geração de postos de trabalho, as ações do governo procuram
estimular o surgimento de relações de produção, que se contrapõem as Leis Trabalhistas
atualmente em vigência, criando os contratos de trabalho, que deixam o trabalhador
desprovido de qualquer direito, impedindo que este venha a ter qualquer benefício
estipulado por Lei, de forma a baratear o custo do trabalho para o capital.
As ações das instituições governamentais revelam a face intervencionista das
instâncias burocráticas do Estado, que de acordo com os princípios liberais não deveria
intervir no movimento do mercado, mas o faz desde que seja para utilizar-se do poder
político institucional para aperfeiçoar as condições de reprodução do capital. Aparece aqui
uma outra contradição na forma de atuação do Estado, que se expressa no trato das questões
relativas ao trabalho e a economia informal, enquanto o discurso oficial prega a
regularização e a regulamentação dos trabalhadores e das transações econômicas informais,
o discurso ideológico que sustenta as ações governamentais está fundado no liberalismo
econômico, que colabora para a desregulamentação e o aumento das atividades informais.
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Assim, o trabalho sob o jugo do capital continua subordinado às diretrizes e comando do
processo de produção de mercadorias.
Contudo, a reestruturação produtiva, enquanto conjunto de transformações técnicas,
econômicas e sociais, que se efetiva no interior do padrão convencional da produção em
massa, influencia e é influenciada pelo processo de globalização, enquanto conjunto de
mecanismos e instrumentos de aprofundamento e generalização do padrão dominante de
produção, distribuição e consumo de bens e serviços. A globalização evidencia as formas
técnicas, econômicas e sociais pelas quais as nações hegemônicas se utilizam para ganhar
mercados, generalizar e aprofundar as relações de produção, possibilitando garantir o modo
de regulação e o padrão de acumulação que as distinguem. Nestes termos, Ianni ressalta que:

São diversas e antigas as instituições e indicações mais ou menos notáveis de
globalização. Desde que o capitalismo desenvolveu-se na Europa, apresentou
sempre conotações internacionais, multinacionais, transnacionais e mundiais,
desenvolvidas no interior da acumulação originária, do mercantilismo, do
colonialismo, do imperialismo, da dependência e da interdependência (IANNI,
1996, p 27).

A atual fase do neoliberalismo reproduz, de forma modificada, as idéias do liberalismo
do século XVIII. Mantêm-se as idéias originais da doutrina da "mão invisível" que pregava a
derrubada das restrições mercantilistas à formação de um mercado global capitalista. Retira,
entretanto, elementos potencialmente progressistas, quando, por exemplo, substitui o
postulado da igualdade dos direitos humanos pela bandeira da eqüidade social para justificar a
desigualdade social como inevitável e até positiva, enquanto conseqüência da liberdade
humana. Admite, apenas, a adoção de medidas sociais compensatórias pelo Estado, desde que
mínimas e direcionadas aos setores excluídos do mercado. A adoção do liberalismo
acompanha a escalada mundial das relações capitalistas e dos "pólos dominantes e centros
decisórios" (Ianni, 1996) dos Estados nacionais para as empresas, corporações e organizações
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internacionais - entre outras, a Organização das Nações Unidas (ONU), o Fundo Monetário
Internacional (FMI), o Banco Mundial (BIRD), a Organização Mundial do Comércio (OMC)
e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).
As novas tecnologias de produção, ao requererem novas habilidades e conhecimentos
dos trabalhadores, não exigem qualificação técnica nova, específica, como tal, mas sim
atitudes de comportamento e atributos de personalidade, como atenção, vigilância, senso de
responsabilidade, capacidade de previsão e experiência de trabalho. O tipo de qualificação
exigida do trabalhador tem ainda muito a ver com o sistema anterior, o fordismo, pelo menos
no que se refere à organização técnica do trabalho. Nesta ampliação da dimensão do trabalho,
entretanto, o trabalhador tende a sair perdendo mais uma vez. O que se aumenta em
responsabilidade, cuidado, atenção, conhecimento e em experiência, não se acompanha
proporcionalmente em salário, emprego e em qualificação, Harvey (1992) ressalta a perda de
qualificação pela fragmentação do trabalho coletivo. Assim, concorda-se com Singer quando
diz:

A opção que estamos discutindo é como eventualmente abrir um novo ciclo de
crescimento a partir de iniciativas de governos municipais, em parcerias com força
da sociedade civil. O fator que dá alguma viabilidade a tal opção é a
disponibilidade de grande número de produtores potenciais cujo custo de
oportunidade é muito baixo, ou seja, mais de 40% da população Economicamente
Ativa constituída por autônomos, informais e desempregados, que em sua maioria
estão semi ou inteiramente ociosos e ganham menos do que precisam (SINGER,
2001, p. 56).

Neste entendimento, a educação e a profissionalização da mão-de-obra, em médio
prazo, podem fazer-se face às exigências do mundo do trabalho, transformadas por todos os
fatores sobre os quais discorremos. E quem estaria apto a dar início à tarefa? Bem, o Estado
deveria tomar a dianteira, sem dúvida, porém, a ação deve ser conjunta com todos os
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segmentos da sociedade e nela é imprescindível, também, o fortalecimento e a participação
dos sindicatos.
Visivelmente existe uma crise do trabalho. Há diferentes proposições sobre seu futuro,
fazendo com que em alguns meios, se encontre uma reimpressão do ludismo, ou seja, se a
máquina vai substituir o homem favorecerá mais o tempo livre, e em outras sombrias
previsões onde a modernização de quase tudo é entendida como um rolo compressor sobre o
trabalho, origem da eliminação de postos de trabalho. Do ponto de vista dos trabalhadores, o
processo da reestruturação produtiva tende a intensificar o trabalho e a reduzir os postos de
trabalho, o que vem se constituindo em uma das causas do desemprego estrutural. Essa
tendência fragiliza a resistência dos trabalhadores e o poder de negociação das organizações
sindicais. Esta reflexão dar-se sobre as palavras de Singer quando diz:

[...] o que necessitamos é de ocupação e não de emprego. Ocupação compreende
toda atividade que proporciona sustento a quem a exerce. Emprego assalariado é
um tipo de ocupação – nos países capitalistas o mais freqüente, mas não o único.
Temos aqui outra generalização provavelmente enganadora. Como a falta de
ocupação é chamada de ‘desemprego’ pressupõe-se implicitamente que a única
maneira de alguém ganhar a vida é vender sua capacidade de produção ao capital
(SINGER, 2001, p. 14).

É plenamente justificável que será preciso uma nova ordem social que leve em
consideração as novas necessidades, um novo senso de bem comum para justificar os
sacrifícios que precisarão ser feitos para ajudar a construir a inserção daqueles que são frutos
da decomposição da sociedade industrial e que acham o novo muito difícil, incapaz de
administrar sua situação. Ao pensar quais são os elementos que contribuem para a criação de
uma base sustentável para a nova ordem, num tempo em que conhecer conta mais do que o
fazer surge à economia social, até agora pouco considerada, onde o terceiro setor desponta
como uma alternativa mais humanizada de absorver o contingente de desempregados, depois
que o valor de mercado de seu trabalho na economia formal tiver se tornado marginal ou
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sem valor. Vive-se uma transformação em que a empresa social é a verdadeira saída para
que os projetos não percam a continuidade. Se o Estado perdeu sua condição de gestor das
condições sociais, ele deve manter seu papel mediador. Aos empresários caberia emprestar
seu conhecimento, de diretores e conselheiros além de gestores. À sociedade civil cooperaria
com trabalho voluntário e técnico, este devidamente remunerado. Como diz Singer: O
fundamental, do ponto de vista do desemprego e da exclusão social, que nos interessa aqui, é
que muitas atividades desconectadas do grande capital monopolista passam a ser exercidas
por pequenos empresários, trabalhadores autônomos, cooperativas de produção, entre outros.
(SINGER, 2001).
O esclarecimento sobre os efeitos da globalização, com o intuito de promover um
crescimento da economia que preserve a dignidade do trabalhador, se complica ainda mais
quando se analisa com objetividade o comportamento das relações entre empresas de
diferentes países, de blocos regionais, etc. Urge, entretanto, que se solucione o problema do
desemprego o que, a nosso ver, só pode se iniciar com a adoção de uma política conjunta,
reunindo-se investimento na educação do cidadão e do trabalhador, a implantação progressiva
da automação e políticas governamentais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, que
propiciem às empresas reservar excedentes de capital para serem investidos no social. É
ingênuo pensar que num passe de mágica o empresariado deixará de cumprir seu papel para se
preocupar com o social. Diante desse estado de fato é que comungamos da opinião daqueles
que entendem ser necessária à participação ativa do Estado nas relações de trabalho, não para
implantar medidas paliativas, mas que propiciem a elaboração e um novo Direito do Trabalho,
no qual serão conservadas regras destinadas à proteção de quem realmente precisa, mas
deixando aberta a possibilidade de se negociar o futuro de quem já pode se considerar capaz
de fazê-lo.
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O tempo sem trabalho ocupa um espaço cada vez mais central na vida humana. As
afirmações como “eu sou um trabalhador” ou “o trabalho dignifica o homem” estão
perdendo espaço para uma identidade traçada não mais sobre o valor absoluto do trabalho,
mas sobre valores multiformes, fundamentados nos relacionamentos e numa racionalidade
diferente daquela baseada na ética do valor absoluto do dinheiro. Ensinar não só o trabalho,
mas também as atividades ligadas ao tempo livre, aos cuidados e às atenções, entendido
como não-trabalho. Na reestruturação contemporânea do trabalho não é possível estar
contra a história, nem daria resultados, é preciso formular as respostas necessárias num
mundo cada vez mais em movimento, sem impor retorno ao passado. Rejeitar o arsenal
tecnológico é regredir, uma vez que serve para que se viva melhor, eliminando cansaço e
sofrimento.
Observando o cenário global e questionando quais os objetivos do homem em sua
existência na face da terra, é difícil conceber e sustentar tamanha evolução sem a efetiva
correlação com o bem estar social. O trabalho em si é uma forma de integração da
sociedade, de fazer parte do todo. A saída para os milhões de desempregos, cujo trabalho
vem sendo cada vez menos necessário, se inscreve na possibilidade de regular a abundância
proveniente da revolução da produtividade e reparti-la de forma que todos tenham acesso a
um patamar básico. E mais, é preciso redimensionar os modelos de vida, de produção e de
distribuição. “A partir daí, as escolhas seriam livres. [...] O limite seria a criatividade
humana, o desejo de ser diferente e a busca de se distinguir na multidão” (SILVA, 1999, p.
118).
Ao compreender a superioridade da tecnologia aliada à evolução das ciências
organizacionais, vê-se que cada vez mais e de forma contundente, a cada geração, homens e
mulheres, vão depender mais de si mesmos para sobreviver nesta arena e devemos estar
preparados para viver a necessidade de ultrapassar continuamente a nós mesmos.
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CAPÍTULO IV – VITÓRIA DA CONQUISTA E A PRODUÇÃO CASEIRA DE
BISCOITOS COMO ESTRATÉGIA DE INCLUSÃO SOCIAL
A Geografia se distingue das outras ciências, por estudar o homem em sua
organização espacial. Na presente pesquisa, o espaço em análise, corresponde a cidade de
Vitória da Conquista como centro regional de grande influencia na região econômica do
Sudoeste da Bahia. Esta definida a partir da regionalização econômica, instituída pela
Superintendência dos Estudos Econômicos e Sociais da Secretaria Estadual de Planejamento
(SEI) (figura 4.1), não representando um recorte absoluto, por vezes, superpondo-se a outros
agrupamentos territoriais.

Fonte: SEI, 2003
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As classificações regionais variam de acordo com os objetivos dos órgãos que as
conceberam.

No caso baiano, duas regionalizações bastantes recorridas são: a da SEI,

referida anteriormente que leva em conta os aspectos econômicos e a implementada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), resultando nas microrregiões
geográficas.
A Região Sudoeste ocupa uma área de 11.718 Km² e compreende cerca de 40
municípios, incluindo os municípios de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga que tem suas
sedes como pólos dinamizadores de espaços sub-regionais.
Os municípios que formam esta região (figura 4.2), segundo a SEI-BA são Anagé,
Barra do Choça, Belo Campo, Boa Nova, Bom Jesus de Serra, Caatiba, Caetanos, Cândido
Sales, Caraíbas, Cravolandia, Encruzilhada, Firmino Alves, Ibicuí, Iguaí, Irajuba, Itambé,
Itaquara, Itapetinga, Itarantim, Itiruçu, Itororó, Jaguaquara, Jequié, Lafaiete Coutinho, Lagedo
do Tabocal, Macarani, Maiquinique, Manoel Vitorino, Maracás, Mirante, Nova Canaã,
Planalto, Poções, Potiraguá, Ribeirão do Largo, Santa Inês, Tremedal e Vitória da Conquista,
onde está situada a cidade mais importante dessa região, exercendo a função de centro
polarizador, localizada em um estratégico entroncamento rodoviário, constituindo assim um
centro regional importante no contexto urbano baiano.
A cidade de Vitória da Conquista, como pólo dinâmico, atua em aproximadamente 90
municípios, estendendo-se até o norte do Estado de Minas Gerais (PASSOS, 1995). Vitória da
Conquista é o terceiro município do Estado em população, com 262.585 habitantes, segundo o
Censo 2000/IBGE. Apesar da alta taxa de urbanização (85,8%), há uma grande população
rural, distribuída por 284 povoados espalhados numa extensão territorial de 3.743 km2. O
município situa-se a uma altitude de 923m e a -14,86611º de latitude e -40,83944º de
longitude.
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Fonte: SEI, 2003

Como o município está localizado nos limites do Semi-Árido, sofre os efeitos da baixa
pluviosidade e das secas periódicas, sobretudo na sua zona rural, onde a sobrevivência da
população normalmente está condicionada a estes fatores. Trata-se de uma área de transição
geoambiental com uma grande diversidade de microclimas e extratos florestais como
remanescentes de mata atlântica, matas de cipó, cerrados e caatinga.
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A cidade apresenta um clima tropical com variações térmicas devido a sua altitude
que, em alguns lugares, chega a atingir mais de 900 metros. As temperaturas, à noite, são mais
amenas, regulando de 10º a 17º C, no inverno e entre15º a 22º C, no verão. A região Sudoeste,
onde está situado o município é atingida por isotermas com médias mensais que variam entre
24,6º a 30,1º C, ficando a temperatura média anual em 18º C. O inverno apresenta neblinas
intermitentes e o verão chuvas com trovoadas. As chuvas normalmente concentram-se de
janeiro a março (figura 4.3).

Figura 4.3 – Vista parcial da cidade de Vitória da Conquista – Bahia

Fonte: www.tudoaver.com.br
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Até a década de 1940, a base econômica do município estava representada pela
pecuária extensiva. A partir daí, a estrutura econômica e social entra em um novo período,
com o comércio ocupando um lugar de grande destaque na economia local.
A economia de Vitória da Conquista desenvolveu-se, até os anos 50, baseada na
atividade pecuária, com a criação extensiva de bovinos para a produção de carne. A
construção abertura da rodovia Rio-Bahia (Avenida Presidente Dutra) também impulsionou o
crescimento da cidade. A obra foi inaugurada pelo presidente João Goulart, em 1963,
reforçando a posição de Vitória da Conquista no cenário regional.
Nesse período, a cidade recebeu um novo contingente humano formado por baianos,
mineiros, paulistas e nordestinos de diversos estados, especialmente sergipanos e
pernambucanos. Até a década de 1960, a maior parcela da zona rural de Vitória da Conquista
ainda era ocupada por pastagens, pela agricultura de subsistência e pelo cultivo de mandioca e
de mamona.
No início da década de 1970, dois novos vetores de desenvolvimento são introduzidos
na economia local: a cafeicultura e a indústria de transformação. O pólo cafeeiro tornou-se
responsável por um grande dinamismo da economia regional, com reflexos no aumento
substancial da população do município, no crescimento e diversificação do comércio e das
atividades de prestação de serviços.
Em 1972, Vitória da Conquista foi contemplada pelo Plano de Renovação e
Revigoramento da Cafeicultura, do Governo do General Médici, com mais de 100 mil
hectares de café arábica. O objetivo do plano era ampliar a área semeada de café, produto
bastante valorizado nesse período. Aos interessados em abrir cafezais oram oferecidos
subsídios. Isso fez com que muita gente passasse a cultivar café nos municípios de Vitória da
Conquista, Planalto, Poções e no recém-criado município de Barra do Choça, entre outros.
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No entanto, o crescimento da cidade ocorre de forma desordenada, o que resultou na
insuficiência de equipamentos sociais básicos, para a maioria da população. A indústria não
cresceu como se desejava, ocorrendo o fechamento de muitas unidades.

Figura 4.4 – Cidade de Vitória da Conquista: crescimento desordenado

Fonte: www.tudoaver.com.br

As lavouras de café multiplicaram-se em poucos anos. Em 1975, em Vitória da
Conquista, foram colhidas 840 sacas; em 1983, este número subiu para 13.179 e muitos
cafeicultores enriqueceram. Pressionados pelo poderio dos novos produtores, pequenos
agricultores foram tirados de suas terras, seja por meio da compra e venda, quando eram
proprietários, seja pela expropriação, no caso dos não-proprietários. Homens, mulheres e
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crianças eram contratados temporariamente, com proventos que variavam de acordo com a
fase trabalhada, entre o plantio e a colheita.
O desenvolvimento do café foi surpreendente até os anos 80, quando uma queda de
preços no mercado internacional que se estendeu até a metade dos anos 90, inviabilizou a
atividade provocando o abandono de muitas roças. Com a grave crise que se abate sobre a
cafeicultura (queda nos preços internacionais e longo período de estiagem), associado aos
problemas provocados pelo longo período de recessão da economia brasileira, em seu
conjunto (década perdida), a economia de Vitória da Conquista passou a ser sustentada,
fundamentalmente, pelo setor de serviços e pelo comércio, com destaque para a atividade
varejista.
Figura 4.5 – Centro de Vitória da Conquista

Fonte: www.tudoaver.com.br
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Com a crise do café, a partir do final dos anos 1980, o município realça sua
característica de pólo de serviços. A educação, a rede de saúde e o comércio se expandem,
tornando Vitória da Conquista a terceira economia do interior baiano.
Esse pólo variado de serviços atrai a população dos municípios vizinhos. A educação
é um dos principais eixos de desenvolvimento deste setor. A abertura da Faculdade de
Formação de Professores, em 1969, respondeu à demanda regional por profissionais de maior
qualificação para o exercício do magistério. A partir da década de 90, a Universidade Estadual
do Sudoeste da Bahia multiplicou o número de cursos oferecidos. Nessa década, também,
surgiram três instituições privadas de ensino superior, confirmando o aumento da
centralidade.
O setor de saúde ganhou novas dimensões. Antigos hospitais foram aperfeiçoados,
clínicas especializadas foram abertas e a Rede Municipal de Saúde se tornou, a partir de 1997,
referência para todo o País. Esse fato criou condições para que toda a região pudesse se servir
de atendimento médico-hospitalar compatível com o oferecido em grandes cidades.
Hoteleiros, empresários, comerciantes atacadistas e profissionais liberais formam os
segmentos que, junto com a Educação e a Saúde, fizeram a infra-estrutura da cidade abarcar,
além de migrantes, a população flutuante que circula na cidade diariamente.
O crescimento da cidade também é atestado pelos índices econômicos e sociais. O IDE
- Índice de Desenvolvimento Econômico subiu do 11º lugar no ranking baiano, em 1996, para
9º, em 2000. O IDS - Índice de Desenvolvimento Social deu um salto: subiu do 24º para o 6º
lugar. O IDH - Índice de Desenvolvimento Humano também saltou do 30º lugar, em 1991
para 18º, em 2000. Dos 20 melhores IDHs baianos, Vitória da Conquista foi o que mais se
destacou. Em 1920, Vitória da Conquista já era considerada uma cidade estratégica no interior
baiano.
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Apesar do crescimento do setor de serviços e comércio, a agricultura ainda é uma
importante atividade econômica, representando, em 2001, R$48,8 milhões, aproximadamente
8,6% do PIB.
O principal produto agrícola é o café, responsável por 74% do valor da produção das
lavouras, Integrando o principal pólo cafeicultor do Estado, só o município de Vitória da
Conquista responde por 20.000 empregos diretos. A banana representa 9%, e a produção de
urucum, responsável por 8%. Outros setores importantes são a produção de flores e a
horticultura, que estão localizados nos distritos, e em bairros como a Lagoa das Flores, onde
há propriedades tecnificadas que utilizam estufas, irrigação e hidroponia. Deve-se registrar a
importância da produção de mandioca, que será discutida mais adiante.
Vitória da Conquista teve, por muito tempo, como base econômica a atividade
agropecuária, mais particularmente, a criação de gado bovino, em regime extensivo que, ainda
hoje conta, com um efetivo de aproximadamente 92 mil cabeças de gado. A produção leiteira
diária, de 44 mil litros, é muito significativa, para os padrões da pecuária baiana.
Em Vitória da Conquista existem 106 estabelecimentos industriais, segundo a
Federação das Indústrias do Estado da Bahia – FIEB. A produção de alimentos e bebidas
compõe o gênero com maior número de estabelecimentos, representando 26% do total. O
setor industrial emprega 2.863 pessoas, sendo o ramo da construção civil o mais
representativo na ocupação de mão de obra, seguido da produção de alimentos e bebidas,
responsável por 16% das ocupações, e da produção de minerais não metálicos, com 10%. A
maioria dos estabelecimentos (39 indústrias) se localiza no Distrito Industrial dos Imborés,
localizado a 5 Km do centro da cidade, no sentido Norte às margens da BR 116, com uma
área equipada de 851 mil m2. A origem deste Distrito esta relacionada às políticas do Governo
Federal que, na década de 70, procurava reduzir os desequilíbrios regionais e, também, do
apoio do Governo Estadual para interiorizar o desenvolvimento industrial. Para tanto, essas
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políticas se apoiaram em medidas de isenção e renúncia fiscal, infra-estrutura básica,
concessão de créditos, dentre outros mecanismos. Todavia, existe uma quantidade
significativa de estabelecimentos localizados em áreas residenciais, como os bairros Jardim
Guanabara, Brasil e Candeias.
Na área urbana, o fator determinante da economia está no comércio e na prestação de
serviços. Segundo estudos do IBGE, Vitória da Conquista possuía, no ano de 1997, 4.512
empresas registradas, sendo a maioria delas (2.885) fundada a partir de 1990. Na área rural
haviam, aproximadamente, 2.606 estabelecimentos agropecuários que correspondia a cerca de
de 188.115 hectares, ocupando um número de 12.329 trabalhadores. O comércio e serviços
empregam 84% da mão de obra do município. A agricultura é responsável pela ocupação de
apenas 1% da força de trabalho, enquanto a indústria ocupa 15%.
O Produto Interno Bruto atual, estimado pela SEI/SEPLANTEC, é da ordem de R$ 567
milhões (ano 2000), o que representa uma renda média por habitante da ordem de R$
2.162,87. Segundo a SEI, o Índice de Desenvolvimento Econômico – IDE calculados para o
ano de 2000, coloca o Município em 9º lugar no ranking estadual. Em termos de bem estar
social medido pelo Índice de Desenvolvimento Social, o município é o 6º colocado, e ocupa o
8º lugar em termos de desenvolvimento socioeconômico geral. A partir dos anos 1990, os
setores de cerâmica, mármore, óleo vegetal, produtos de limpeza e estofados entram em plena
expansão. As micro-indústrias, instaladas por todo o Município, geralmente de pequeno porte,
produzem de alimentos a cofres de segurança, passando por velas, embalagens e móveis, além
de um pequeno setor de confecções.
Polarizando uma mesorregião com aproximadamente 200 Km de raio e um conjunto
de cerca de 80 municípios (a maioria deles situados no Polígono das Secas), Vitória da
Conquista atende às demandas de uma população aproximada de 2 milhões de habitantes,
representando 17% da população baiana.
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A cidade, situada às margens da BR 116 (Rio-Bahia), trata-se de um entreposto comercial
e de serviços que influencia economicamente, inclusive, cidades do Norte-Nordeste de
Minas Gerais, permitindo acesso tanto ao Centro-Sul como ao Norte e Nordeste do país, o
que possibilita enorme facilidade para se integrar aos modernos sistemas de transporte e
acesso aos mais variados mercados consumidores estaduais e globais. (fig. 4.6)

Figura 4.6 – Vitória da Conquista – Plano Urbano - Principais Rodovias

Fonte: VEIGA, 2001, p. 105.

As Rodovias Estaduais proporcionam acesso ao litoral (BA 415 – ligando Conquista a
Itabuna) e ao oeste do Estado ( BA- 262 que vai de Conquista – Brumado). Vitória da
Conquista se tornou passagem obrigatória de turistas para Brasília, Goiânia, Barreiras, Campo
Grande, que se dirigem, principalmente, para o litoral de Ilhéus e Porto Seguro. Encontra-se a
527 Km do porto e aeroporto de Salvador, a 500 Km do porto de Aratu, a 298 Km do porto e
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aeroporto de Ilhéus e a 462 Km do aeroporto de Porto Seguro. A partir do aeroporto local,
existem vôos diários através das empresas Passaredo e Rio-Sul para: Salvador, BeloHorizonte
e São Paulo.
Destacando-se com a melhor infra-estrutura urbana da região e localização estratégica,
a cidade dispõe de facilidades para a circulação de pessoas e mercadorias, favorecendo a
divulgação e escoamento de produtos e serviços. A estes fatores, justifica-se o significativo
desenvolvimento do setor terciário, com merecido destaque para a saúde e educação. No
entanto, partindo do entendimento que um centro regional polariza vários aspectos, como o
econômico, político, social e cultural, Vitória da Conquista se enquadra nesta perspectiva e
será aqui retratada pela produção de biscoitos caseiros, encarada como uma estratégia de
inclusão social.

4.1 BISCOITOS CASEIROS: UMA ESTRATÉGIA DE INCLUSÃO SOCIAL.

Para que se compreenda o significado da relação que a cidade e região estabelecem
com a produção de biscoitos caseiros, procura-se identificar hábitos e costumes regionais. A
alimentação da região denominada de Planalto da Conquista, segue a tendência e as origens
do sertanejo, baseada em carne, mandioca e frutas nativas. Nas primeiras décadas do século
XX, os alimentos provinham das fazendas que se auto-sustentavam e alguns produtos
conseguidos com dificuldade dos grandes centros. Os conquistenses compravam dos
tropeiros, tecidos, perfumes e novidades vindas da Europa. A localização geográfica favorável
ao comércio permitiu que Vitória da Conquista se tornasse conhecida em outras regiões do
Estado. Segundo Souza:

A alimentação básica era feijão, arroz, carne e produtos da mandioca - farinha,
beiju, biscoitos de goma e outros [...] Atividades como amassar e enrolar biscoitos,
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fazer pamonhas, beijus, catar o arroz e o feijão eram trabalhos que agruparam as
mulheres em rodas de conversa e companheirismo e aos poucos iam envolvendo as
meninas nos seus futuros afazeres (SOUZA, 1996, p.10).

Para o estabelecimento da produção de biscoitos, é oportuno falar da importância da
mandioca, raiz nativa e de fácil adaptação na região. Segundo dados do IBGE (2005) o Estado
da Bahia é o segundo maior produtor de mandioca do Brasil, com produção estimada para o
ano de 2005, em mais de 4,4 milhões de toneladas, atrás apenas do Pará com 4,84 milhões de
toneladas. A região de abrangência do município de Vitória da Conquista, com um montante
de treze municípios pesquisados, é destaque no cenário da produção estadual, respondeu por
9% da produção em 2003, o equivalente a aproximadamente 350 mil toneladas.
Da mandioca se extrai o amido, mais conhecido como goma ou polvilho, responsável
pelas receitas mais tradicionais de biscoitos como o “biscoito de goma”, “avoador” e “cozidoe-assado”. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Vitória da Conquista, esses
biscoitos representavam o pão de cada dia nas mesas da região, desde o final do século XIX,
e, hoje, o biscoito impressiona por sua apresentação, forma, sabor, enriquecidos com doces,
frutas, leite de coco, chocolates, ervas, sendo encontrado com fartura nas feiras da cidade.
Assim,

A facilidade de adaptar-se às variações climáticas favoreceu o plantio da
mandioca no Planalto de Conquista. A produção, desde o plantio até a condição
de uso era geralmente feita por pequenos agricultores e da mão-de-obra familiar.
A mandioca ganhou importância na alimentação, pois além do alimento cozido, a
criatividade das donas-de-casa foi transformando a simples raiz nos mais variada
alimentos; farinha, puba, apara e goma. Desta variação surgiu uma enorme
quantidade de receitas e usos variados, que tornaram a mandioca, a rainha dos
alimentos no Planalto de Conquista (op.cit., p.30).

A cidade de Vitória da Conquista e região começou a ter maior abastecimento de
gêneros alimentícios e outros produtos após 1930, com a construção de estradas e o
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aparecimento esporádico de caminhões, substituindo gradativamente o transporte de gêneros
pelas tropas de muares (SOUZA, 1996). A região tornou-se uma área consumidora e
produtora com forte comércio e pequenas indústrias, geralmente artesanais e alimentares.
A produção de biscoitos caseiros em Vitória da Conquista teve suas primeiras
unidades instaladas há, aproximadamente 50 anos, resistindo às mudanças e ao crescimento
da cidade, e tem se destacado nos últimos anos, não somente pela tradição regional, mas
como alternativa de sobrevivência de parte da população que não conseguiu uma ocupação
no mercado de trabalho. Assim, foram criadas condições favoráveis para a projeção desta
atividade, devido à disposição de mão-de-obra pouco especializada, contando apenas com a
experiência de vida, habituada historicamente com baixo grau de automação, com tarefas
simplificadas e altas taxas de informalidade nas relações de trabalho, pouco treinamento ou
falta de desenvolvimento de novas habilidades e nenhum controle de qualidade.
O acirramento das atuais condições sociais e econômicas no Brasil exerce um efeito
negativo no mercado de trabalho e, conseqüentemente, nas condições de vida da classe
trabalhadora e deixa como única saída para parte crescente dos trabalhadores a busca de uma
atividade por conta própria, geralmente, informal. Ao ingressar na informalidade os
trabalhadores ficam excluídos da possibilidade de usufruírem direitos trabalhistas como
aposentadoria, seguro-desemprego, etc., reservados àqueles legalizados e que contribuem
com o pagamento de impostos e tributos.
Para alguns grupos de trabalhadores, como os produtores caseiros de biscoitos em
Vitória da Conquista - BA, por exemplo, que geralmente trabalham por conta própria, posto
que haja casos em que trabalham como empregados de terceiros, a informalidade não se
restringe, muitas vezes, à condição de trabalho. Ela é, também, um fator importante no
movimento de compra e venda das mercadorias oferecidas, sendo este o fato que permite, na
maioria das vezes, aos que se encontram na informalidade, estabelecer os seus negócios.
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Certamente, se tivessem que arcar com as despesas tributárias exigidas para a legalização do
seu empreendimento, se fossem obrigados a pagar os impostos devidos pela compra e venda
das mercadorias, ficariam impedidos de se estabelecerem.
No entanto, mesmo fugindo ao regramento tributário, fica claro que estas atividades
não se desvinculam do movimento geral de reprodução do capital. Ao contrário, colaboram
de forma espantosa, pois fazem com que as mercadorias sejam comercializadas em grandes
quantidades, sem nenhum prejuízo ou custo adicional pelas empresas fabricantes, que não
têm nenhuma obrigação ou gastos com a força de trabalho empregada na comercialização de
seus produtos, pouco importando se as vendas estão sendo realizadas através da
informalidade em barracas por trabalhadores capacitados ou não. O importante é que as
mercadorias sejam consumidas e que se remunerem adequadamente os agentes,
principalmente as fábricas que lucram sonegando impostos.
Assim, a partir destes requisitos, constata-se a instalação de um empreendimento local
em uma região periférica ao centro de decisão industrial e financeira, quando contrapõe a
lógica e a dinâmica do capital, enquadrando os setores sociais, ávidos por soluções ao
problema do desemprego e à exclusão social, que estas fábricas representam.
Não se trata somente de um simples processo de geração de emprego e renda, mas, da
inserção de uma indústria de produção numa localização estratégica, a qual busca
reorganizar as bases materiais para uma forma diferenciada de acumulação capitalista. Esta
situação evidencia novas formas de cumplicidade entre o capital e o Estado, representado
pelo poder público local e, de alguma medida, o poder estadual, que não se articulou, nem se
articulam na criação de condições que favoreçam a instalação das fábricas no município.
A análise de um caso concreto revela-nos combinações e continuidades que, em
alguns aspectos, se contrapõem aos esquemas explicativos, até porque esses esquemas são
apresentados como resultantes de um processo que, por vezes, supõe uma espécie de
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evolução linear na produção industrial, no qual um sistema é substituído por outro, mas que
acaba sempre favorecendo regimes dominantes de acumulação que se perpetuam assumindo
novas configurações.
Uma questão relevante refere-se ao envolvimento dos trabalhadores nesta empreitada,
frente a novos desafios profissionais, que diferem totalmente da trajetória de vida até então
experimentada no município e na região e, que, a nosso ver, provocam transformações
profundas nas habilidades desenvolvidas historicamente pela força de trabalho disponível.
Dessa forma, constitui-se, um mercado de trabalho inserido em novas relações de produção,
que buscam suscitar nos trabalhadores envolvidos na produção e no processo de trabalho,
uma postura mais "cooperativa", em relação aos objetivos da empresa, mas que, na verdade,
apresentam formas ao mesmo tempo sutis e mais rigorosas de controle do processo de
trabalho.
Os trabalhadores participam dessas transformações que estão em curso e interagem
como parte constitutiva e formadora desse processo. De maneira geral, a implementação das
novas estratégias de gestão da força de trabalho está ocorrendo em regiões como a Nordeste
do Brasil, sem uma tradição industrial que implique em história de lutas reivindicatórias ou
de organização sindical e, justamente, numa conjuntura de crise de emprego.
Agora as relações entre o trabalho e a vida estão intimamente interligadas,
principalmente para os trabalhadores que atuam em atividades intelectuais ou tarefas
flexíveis que envolvam idéias, onde o cérebro é a máquina. A formalidade do emprego
consolidado na Revolução Industrial com horários, salários e atribuições definidas cedem
lugar para a informalidade e a flexibilidade da Era do Conhecimento.
Diante a da atual reestruturação do processo produtivo capitalista é uma gama de
modificações que atinge toda a sociedade e que influi diretamente nas formas de organização
espacial e territorial tanto do capital como da força de trabalho. Segundo Moreira
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Cada era do trabalho implica numa forma determinada de arrumação do espaço
que o regula. A técnica é o elemento dinâmico dessa mudança. Toda vez que o
período técnico muda, correlatamente muda a forma da regulação espacial, e assim
o mundo do trabalho. Tem sido essa espécie de lei espacial a norma da organização
do espaço da sociedade e do mundo do trabalho na história do capitalismo
(MOREIRA, 2000, p.8).

Desta forma, as transformações geradas pelas novas técnicas, pelas novas políticas de
gestão e controle do processo produtivo, apontam e, ao mesmo tempo, fazem parte de uma
grande transformação que envolve não só o mundo do trabalho. Mas ao redimensionar os
papéis dos seus atores, denuncia uma imensa quantidade de mudanças que perpassam,
compõem e redimensionam todas as esferas da sociedade, sejam as políticas, sociais,
ideológicas, culturais e os conseqüentes desdobramentos espaço-territoriais.
Diante de todas estas mudanças e avanços, vêm-se nesta realidade estudada, fatos que
contradizem e ou fazem-se reviver velhas formas produtivas e relações de trabalho, em que
diante de um processo econômico excludente, foram criadas condições para o
estabelecimento da produção de biscoitos caseiros em Vitória da Conquista – Ba
A atividade tem crescido cada vez mais, desde o surgimento da primeira fabriqueta, há
aproximadamente cinqüenta anos, impulsionada pelas condições que foram encontradas,
desde a disposição de matéria-prima, a utilização de mão-de-obra pouco especializada para
este tipo de trabalho, contando apenas com a experiência de vida. Esses fatores exigiram da
mão-de-obra local, habituada historicamente com tarefas simplificadas e alto grau de
informalidade nas relações de trabalho, pouco treinamento ou desenvolvimento de novas
habilidades, com fácil integração das funções de produção, pouco controle de qualidade,
tarefas repetitivas, horas-extras e disciplina, como vistos outrora. O uso de técnicas simples
e condições precárias de trabalho ainda predominam na produção do biscoito (figura 4.7).
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Figura 4.7 - Típica produção artesanal de biscoitos

Fonte: Pesquisa de campo, 2005.

4.2 AS RELAÇÕES DE PRODUÇÃO

Nas unidades menores o trabalho é distinto entre homens e mulheres. Quando o
proprietário é do sexo masculino, a maioria absoluta dos trabalhadores são homens, quando
é uma proprietária , a maioria é do sexo feminino. Nota-se nessas unidades menores, maior
satisfação com o trabalho, há muita conversa, descontração, houve-se rádio e sinais de
ambiente familiar, sem demonstrar interferência na produção. Nas unidades maiores, há uma
divisão do trabalho por setores. Os homens, normalmente, ficam com o trabalho mais
pesado, como amassar, cuidar dos fornos, embalar e carregar. Enquanto as mulheres se
dedicam aos biscoitos mais finos e delicados. Nessas unidades, há um ambiente mais
profissional, as pessoas são mais concentradas ao trabalho, há grupos de trabalhadores
homens e grupos de mulheres trabalhando em ambientes distintos.
Segundo Leite (1996), as principais características do modelo conservador de
modernização seriam as inovações tecnológicas aliadas às práticas conservadoras de gestão
de mão-de-obra. Essas características encontram-se nas fábricas em questão, com a
diferença de que a tentativa de envolvimento dos trabalhadores ocorre de forma retórica e
unilateral. Concentra-se na busca de qualidade do produto, na garantia de prazos de entrega,
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de individualização de responsabilidades, incorrendo na coerção, como a ameaça de
demissão para aqueles com dificuldades em adaptar-se à filosofia da empresa.

4.2.1 A ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

Passados alguns anos da instalação das fábricas de biscoitos caseiros em Vitória da
Conquista, alguns aspectos resultantes dessa experiência podem ser delineados. A inserção
do município no circuito do capital regional, na condição de sede de uma produção, mesmo
de forma incipiente, configura um novo espaço produtivo onde se sobrepõem características
de gestão, de organização da produção e de relações de trabalho, formando uma cadeia
produtiva.
Nesse processo de trabalho encontram-se elementos do modelo taylorista-fordista,
como divisão de tarefas, trabalho repetitivo, fixação do trabalhador frente aos fornos e
assadeiras, completa separação entre concepção do produto e execução do trabalho. Ao
mesmo tempo, a dinâmica da produção é fortalecida em alguns lugares, pelo uso de
máquinas automatizadas e por soluções organizacionais modernas, com absoluto controle de
estoque e encomendas como o just in time. Tem-se então, convivendo sob a lógica da
mesma fábrica: elementos do modelo de produção em escala, com nítida divisão técnica e
social do trabalho; e elementos do modo de produção flexível, com introdução de
tecnologias e técnicas de gestão que permitem flexibilização na produção para atender às
variações da demanda do mercado.
Sendo uma atividade que exige pouca qualificação, e dada à disposição e fartura da
matéria-prima disponível na região, as pessoas optaram por esta atividade, pelos mais
variados motivos. Dentre os mais citados, pode-se destacar a tradição familiar, a falta de
opção de trabalho ou ainda como alternativa de sobrevivência.
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A maior parte da matéria-prima é fornecida pela zona rural do município,
principalmente pelos distritos de Simão e Campinhos (figura 4.8). O produto é disponível
durante todo o ano, não existindo nenhum tido de dificuldade para encontrar, nem em
quantidade, nem em transporte, pois os próprios produtores de polvilho entregam em
domicílio.
Figura 4.8
Fornecedores de Matéria - Prima
Armazém
8%

16%
5%
3%

Feira Livre
Outros
Própria região (Campinhos,
Simão)

68%

Supermercados

Fonte: Trabalho de campo, 2005.

As fábricas e fabriquetas distribuem-se pelo município seguindo sempre um princípio
locacional, desde a proximidade das principais fontes de matéria-prima, representada pela
zona rural e correspondendo a 20% do total de estabelecimentos até a proximidade do
mercado consumidor e distribuidor, representado pela zona urbana com aproximadamente
80% das fábricas. Os pontos de fabricação de biscoitos identificados estão distribuídos entre
os bairros da cidade, sendo que 06 estão no Guarani, 04 na Urbis V, 03 no Panorama,
Simão, Brasil, Pradoso, Recreio, Vila Serrana II, III e São Vicente, 02 no Ibirapuera,
Patagônia, Centro, Alto Maron, Nossa Senhora Aparecida e Campinhos e 01 nas Candeias,
Flamengo, Sumaré, Kadija, Iguá, Vila Mariana, Jardim Guanabara, Cabeceira e Estiva.
Nota-se que há uma concentração das fábricas no perímetro urbano, com destaque para o
bairro Guarani, o que se justifica pelo fato de ser próximo ao centro, onde se localiza a
principal feira da cidade (figura 4.9).
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O tempo médio de funcionamento das fábricas está em torno de 11 anos, merecendo
destacar que existem produtores que estão envolvidos com esta atividade há 50 anos,
evidenciando assim, a tradição regional em se trabalhar com a goma (polvilho), matériaprima extraída da mandioca e principal produto utilizado na produção dos biscoitos.
Estes produtos não deixam de sofrer as regulações de mercado, através da lei de oferta
e procura. Segundo relato dos produtores há alguns anos, faltou goma na região e teve de ser
importada do Paraná que não apresentava a mesma qualidade. Hoje, esta dificuldade não
existe mais, ora o produto está mais caro (entressafra), ora está mais barato e, por
conseguinte o lucro com o biscoito é maior, mas há,sempre, a garantia de existência do
produto.
Grande parte dos produtores queixa-se da dificuldade de encontrar mão-de-obra
qualificada e revela disposição em contratar pessoas experientes ou qualificadas. Sendo
assim, merece atenção dos órgãos públicos, entidades beneficentes ou associações,
promover cursos específicos para a produção de biscoito, dado a sua carência frente à
projeção desta atividade neste município.

Figura 4.10 - Disposição dos biscoitos nas lojas das fábricas no comércio da cidade.
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Enquanto isto não acontece, o treinamento e capacitação do trabalho ocorrem nas
próprias fábricas, sendo que aproximadamente 92% aprendem o ofício com o proprietário.
Nas unidades mais estruturadas, já existem lojas especializadas, localizadas em bairros
estratégicos da cidade, em que já se faz presente um funcionário destinado a treinar os recém
contratados. (figura 4.10).

4.2.2 – CONDIÇÃO DA PRODUÇÃO

A maioria das fábricas funciona na própria residência, havendo uma divisão de
espaços para a atividade produtiva. Em algumas delas a produção se mistura como comércio
e residência, às vezes moram e trabalham no mesmo espaço ou separam cômodos da casa
para a produção. O espaço produtivo se mistura com a casa de morada, às vezes sem
distinção entre produção e residência.
Isto se deve ao fato da atividade surgir sem planejamento ou como alternativa de
aumentar a renda familiar, se adaptando ao modo de vida dos produtores que não dispõem
de recursos para ampliação e reforma. Em 5% dos casos o imóvel funciona apenas
comercialmente e para 27%, apenas residencial. Destes imóveis, a maioria absoluta é
próprio, e 16% são alugados, sendo que grande parte, 67% tem a estrutura de residência,
27% de prédio comercial e apenas 5% de casa e galpão. Com relação ao armazenamento,
poucos dispõem de dispensa ou depósito, que segundo os produtores se justifica por se tratar
de um produto perecível, e não dispor de capital de giro. Normalmente, procura-se produzir
a mesma quantidade por semana, a não ser quando as encomendas são maiores.
Diante dessa realidade, pode-se apresentar uma classificação da produção:
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a)

Na residência – corresponde a apenas 5,41%, da produção de biscoitos.
Ocorre normalmente com o envolvimento apenas dos familiares e não há
distinção entre os cômodos, é um trabalho essencialmente artesanal. A venda
ocorre principalmente no local da produção, ou com clientela fixa em
repartições públicas e privadas. O produtor sai com sacolas de biscoitos,
fazendo as entregas das encomendas.

b)

Na residência com espaço definido para a produção – esta realidade ocorre
com muita freqüência, em 67,57% dos casos. A produção já está mais
estruturada, ocorre a contratação de terceiros que, normalmente, não chegam
a ganhar salário mínimo. A produção interfere no ritmo de vida dos
moradores, que se adaptam à situação. Não há espaços apropriados nem para
produção, nem para viver de forma confortável. Estes produtos podem ser
encontrados nas feiras e chegam a ter encomendas de outros municípios e de
outros produtores que exercem a função de atravessador.

c)

Na residência com espaços definidos para produção e comercialização –
neste contexto, há uma profissionalização da produção, os espaços são
distintos, mesmo com estruturas simples, há, visivelmente, maiores cuidados
sanitários. Não há muita interferência no cotidiano de quem mora na casa e
não se envolve com a produção. Os trabalhadores, comumente, ganham
salário mínimo, sendo que alguns têm carteira assinada. Grande parte da
produção é disposta nas feiras e vendida para muitos municípios.

d)

Prédio com espaço definido para a produção – esta ocorrência se da em
27,03% dos produtores. – que são os maiores distribuidores regionais,
atendendo proporcionalmente a maior parte dos municípios. A atividade é
regulamentada e cumpre as exigências da vigilância sanitária. Os
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funcionários são registrados, trabalham de uniforme, toucas, luvas. A
produção tem o maior alcance tanto em qualidade quanto em quantidade.
Atendem os mercados mais afastados, como também dos mais populares aos
mais exigentes.
e)

Prédio com espaço definido para produção e comercialização. Estes são
responsáveis pelos biscoitos mais finos da cidade, normalmente os mais
caros, dispostos em lojas especializadas e frequentemente servido em
reuniões, chás, eventos sociais e acadêmicos.

Através desta classificação, observa-se que quanto maior e mais organizada a empresa,
a projeção da atividade ocorre de forma mais satisfatória. No entanto, esta estrutura só
ocorre em menos de 30% dos casos, prevalecendo às atividades caracterizadas pelo trabalho
no domicílio. O trabalho no domicílio na produção de biscoitos define-se pela precarização:
a utilização do espaço doméstico para a produção, a ausência de limites para a jornada de
trabalho e a utilização do grupo familiar (inclusive crianças) no trabalho em casa. Neste
caso, o que interessa é o cumprimento dos prazos acordados. O modo como isso é feito é
responsabilidade quase exclusiva do trabalhador.
Ruas (1993) faz uma distinção entre as diversas formas de trabalho no domicílio
dentro das "novas" formas de subcontração, na chamada "acumulação flexível" que
caracteriza a atual fase da produção capitalista. Haveria o "trabalho a domicílio distribuído TDD", em que o trabalho seria pensado através de residências próximas às fábricas. Esse
trabalho é basicamente manual e utiliza os vários membros de uma mesma família. Outra
forma seria o trabalho a domicílio em pequenos empreendimentos familiares. Nessa, a
distinção estaria na relação direta entre as empresas contratantes e as terceirizadas, havendo
operações mecanizadas e, inclusive, subcontratação de trabalhadores eventuais, estranhos à
família.
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Com relação a investimentos e melhoria, a maioria pretende investir em equipamentos
e infra-estrutura, enquanto 19% em ampliação e reforma e 11% em aparência (figura 4.11)
Diante desta realidade, verifica-se que esta atividade apresenta grandes perspectivas para os
produtores, que apesar das dificuldades, sentem-se motivados a continuar e a ampliar seu
negócio. Quanto mais a produção aumenta, há proporcionalmente um interesse à
profissionalização e a busca de melhorias. No entanto, vale ressaltar que estes produtores
conseguiram se estabelecer com parcos recursos.

Figura 4.11 - Investimentos e melhorias

Equipamentos/Maquinaria
Infraestrutura
Ampliação/Reforma
Aparência/Fachada
Aumento da Produção

Fonte: Trabalho de campo, 2005.

Um dos pontos que merece destaque nesta análise é a resistência dos produtores em
procurar parcerias, pois apenas 16% são filiados a ASSEVIC, (Associação Comercial das
Indústrias de Vitória da Conquista). A secretária geral da associação se dispôs, a partir desta
associação, montar uma cooperativa dos produtores de biscoitos do município de Vitória da
Conquista, porém, poucos aceitaram o convite e não se dispuseram nem mesmo a
freqüentar, sem compromisso, algumas reuniões para discutir a proposta. Os motivos
indicados pelos biscoiteiros que justificam tal resistência são dos mais variados: falta de
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tempo para freqüentar as reuniões; valor da contribuição mensal; medo das taxas tributárias;
a condição de informalidade, etc.
Com as mudanças atuais, a modernização cria uma nova precarização, representada
pela flexibilização das relações de trabalho. Basta considerar que, desde 1966, com o regime
militar, foram eliminados da CLT quaisquer entraves à demissão de funcionários com mais
de dez anos de serviço, assim como a desobrigação de pagamento de indenizações. Apenas
permaneceram as obrigações sociais, vistas atualmente como grandes vilãs no
encarecimento da mão-de-obra que, dependendo da metodologia utilizada, varia de 25%
(utilizada pelo DIEESE) até 123% (utilizada pela FIESP). Enquanto permanece a discussão,
a terceirização em cooperativas de produção ou de trabalho resolve a questão das obrigações
sociais, previstas na legislação para o trabalho assalariado. Nestas não existe assalariamento,
mas sim trabalho "associado", fora do alcance da CLT e, portanto, não existem direitos
trabalhistas ou obrigações sociais, flexibilizando mais ainda o já flexibilizado mercado de
trabalho.
O modelo de Cooperativas induzidas pelo Estado, em parceria com empresas, tem
interferido na autonomia dos trabalhadores cooperados, que passa significar exclusivamente
a gestão da mão-de-obra. Dada à inexistência de uma cultura operária em que o trabalho
autônomo resulta de conquistas dos próprios trabalhadores, a falsa autonomia passa a
representar mais uma forma de subordinação de trabalhadores que são introduzidos no
mercado de trabalho através de um sistema que não lhes oferece nada além de um ganho
imediato, possível se houver a produção esperada.
Em relação aos programas governamentais e ou associações de apoio à micro e
pequenas empresas, grande parte dos produtores (81%) não conhece, nem sabem se existem
ou como funcionam. Apenas 19% já ouviram falar ou procurou entidades como o Sebrae ou
Banco do povo, este último, tem recebido queixas em função da pouca quantia que
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disponibiliza para empréstimos. Além disso, as taxas de juros cobradas, mesmo sendo baixas
em relação ao mercado, são significativas para os pequenos produtores.
Quanto ao Sebrae, não existe nenhum tipo de estudo ou projeto direcionado aos
biscoitos e não há informação pronta sobre essa atividade. Nunca foram procurados para
qualquer parceria ou orientação de gestão e treinamento.
Neste contexto, pode-se enquadrar a participação da Prefeitura Municipal (segundo
46% dos produtores) apenas como fiscalizadora e nunca ofereceu nenhum tipo de apoio e é
extremamente exigente com relação à vigilância sanitária. Isto pode explicar porque 54%
dos produtores nunca se envolveram com a Prefeitura, para quaisquer interesses, e por isso,
não sabe dizer se existe ou não apoio para esta atividade.
O índice de informalidade pode ser verificado através da arrecadação de impostos,
sendo que 66% dos produtores não pagam nenhum tipo de tributo e 62% não possui alvará,
que segundo eles, seria totalmente inviável em função dos baixos lucros tidos com a
produção do biscoito. Segundo os produtores, cumprir a folha de pagamento é sempre
difícil, mesmo nas unidades que pagam apenas 80% do salário mínimo. Este pode ser um
indicativo que justifique a resistência dos produtores em se envolver com cooperativas ou
procurar se regulamentar. Além disso, demonstra a precariedade das condições dos
produtores e a baixa lucratividade do negócio.
Nestas atividades, as possibilidades de descanso e a jornada de trabalho se adequam às
necessidades impostas e dependem do montante de encomendas e prazos de entrega. A
ausência de encomendas significa nenhum ganho. Normalmente, oriundas de famílias de
baixa renda, as fabricas e fabriquetas são comandadas em sua maioria, por mulheres, com a
família ajudando na produção e nas atividades dentro de casa.
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Quando casadas, consideram sua renda complementar à do marido, quase sempre
como a principal, se constituindo numa ajuda, principalmente quando os maridos não
possuem emprego, atividade fixa ou informal.
Outra característica deste trabalho é sua impressão visto como desqualificado e de
pouco conhecimento técnico ou como trabalho complementar para compor a renda familiar.
Porém, na medida em que os postos de trabalho na indústria se extinguiam também se
evidenciava o expressivo crescimento do setor terciário, ou seja, do setor de serviços, que do
início da década de 1960 ao início da década de 1980, teve como efeito mais notável a
maciça entrada das mulheres no mundo do trabalho, caracterizando marcantes
transformações no interior das classes trabalhadoras.

4.2.3

A COMERCIALIZAÇÃO E O ALCANCE DA PRODUÇÃO

Estima-se que a produção de biscoito produzida em uma semana alcance mais de 20
toneladas, sendo que 6.203 kg são de biscoitos doces e 14.463 kg de biscoitos salgados. A
produção de biscoitos doces é menor em função de ser uma atividade praticamente
artesanal, mesmo sendo muito apreciados.
O biscoito salgado dispõe de amassadeiras industrializadas e são mais resistentes para
a comercialização, sendo que a venda já alcança em outros municípios. Por isso, tem uma
produção que chega a ser mais que o dobro dos biscoitos doces.
O comércio do biscoito ocorre de diversas formas, sendo que a mais freqüente é a
venda direta ao consumidor, no próprio local da produção, apesar de não ser a principal. A
comercialização mais significativa ocorre nas feiras da cidade, seguido dos atravessadores,
padarias e supermercados.
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A feira do centro da cidade é a mais importante, tendo seus momentos de pico aos
sábados. É na feira que a cadeia produtiva atinge seu ápice. O atravessador estabelece uma
relação de compra e venda e é através dele que a produção se projeta em várias escalas,
tornando-se impraticável sua mensuração, por se tratar de uma atividade autônoma.
O comerciante varejista, além da função de vendedor, exerce a função de mediador entre
os produtores e as exigências dos clientes. Dessas exigências surgem novos produtos. Os
comerciantes, em sua maioria já têm freguesia certa e conhece suas preferências, mas sempre
oferece alguma novidade que os consumidores nunca resistem, acabam provando e levando
para casa.
Na feira, o biscoito, normalmente, é vendido por peso, custando, em média, R$ 7,00 o
quilo. Alguns tipos são dispostos em sacos, com preços a partir de um real a porção, definidos
pelo tamanho (figura 4.12).

Figura 4.12 - Barracas de biscoitos em feira livre de Vitória da Conquista

Fonte: Pesquisa de campo, 2005.
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Nas lojas especializadas e nas padarias e supermercados é comum à padronização das
embalagens, principalmente, dos biscoitos doces que são dispostos em caixinhas, tendo assim,
um acréscimo em torno de 20% com relação aos vendidos nas feiras.
Na CEASA há um galpão exclusivo para derivados de farinhas e leite, e é aí que se
encontram os biscoitos em abundância, dos mais variados tipos, formas e sabores.
Recebendo denominações das mais variadas: Joaquim Teodoro, Rosquinha de coco,
Palitinho de leite condensado, ou de coco, Pimentinha, Florzinha de abacaxi e maracujá,
Cebolinha, Sorvetinho de laranja, morango ou chocolate, Casadinho, Casadão, Sequilho,
Chiamango e Chimanguinho de goma fresca, Condeúba amanteigado ou de erva doce,
Chinringuinha, Bolacha de goma, milho, champagne ou nata, Pastelzinho de goibada ou
bacalhau, Lencinho de goiabada, Coraçãozinho de maracujá, chocolate, goiaba ou leite
condensado, Mesclado de Chocolate, Brevidade, Solteirão, Cozido e assado, Avoador, entre
outros.
Segundo os produtores, tem biscoiteiros que vende seu produto direto ao consumidor,
ou são donos de barracas nas feiras, ou usam matéria prima de qualidade inferior. Por isso,
conseguem vender o biscoito abaixo do preço justo, contribuindo para que a margem de
lucro dos que não dispõe desse recurso seja pequena, chegando a ter alguns tipos de
biscoitos sem nenhum ganho, mantidos apenas para satisfazer a freguesia.
Diante dessa realidade, há conflitos entre os produtores que praticam a venda direta e
dispõe de poucos funcionários, daqueles que tem uma estrutura maior de empresa, com mais
encargos tributários e funcionários, tendo que vender o produto praticamente do mesmo
preço. A margem de lucro, nesse caso, é favorável ao pequeno produtor devido a sua
condição de informalidade e da ausência do atravessador. Diante dessa conjuntura, percebese que ocorre uma cadeia de comercialização do biscoito como demonstra o fluxograma
representado a seguir.
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Figura 4.13 - Cadeia de venda do Biscoito

Fonte: Vilomar Sandes Sampaio, 2005

A produção do biscoito em Vitória da Conquista, além do consumo local, é
comercializada frequentemente em escala regional e nacional, estabelecendo um mercado
regular entre os seguintes municípios: Salvador, Itapetinga, Poções, Ilhéus, Itabuna, Itororó,
Itambé, Barra do Choça, Jequié, Planalto e Feira de Santana, foram os mais citados,
seguidos de Macarani, Mata Verde (MG), Encruzilhada, Ibicaraí, Manoel Vitorino, Nova
Canaã, Ibicuí, Boa Nova, Porto Seguro, Anagé, Caetité e Eunápolis, Potiraguá, Itarantin,
Maiquinique, Santa Cruz da Vitória, Itaji do Colônia, Barro Preto, Buararema, Itagi,
Jaguaquara, Itinga, Lajedo do Tabocal, Maracás, Planaltino, Iguaí, Valentim, Dário Meira,
Itagibá, Aiquara, Tituana, Almadina, Quaraci, Itapitanga, Itiruçú, Barreiras, Belo Campo,
Catu, Cândido Sales, Camacã, Itabela, Belmonte, Caetanos, Cordeiros.(figura 4.14)
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FIGURA 4.14

ALCANCE DA PRODUÇÃO DE BISCOITO NO
ESTADO DA BAHIA
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Fonte: Vilomar Sandes Sampaio – 2005

A comercialização se estende para fora da Bahia, principalmente em São Paulo (SP),
Goiânia (GO), Belo Horizonte, Governador Valadares, Nanuque, Itaobim e Pedra Azul em
Minas Gerais (figura 4.15).
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Entendendo a rede produtiva como uma projeção espacial que mantém ligações
(corresponde ao transporte de energia, matéria e informação), pode-se afirmar através deste
comércio, que há uma rede de distribuição do biscoito na cidade e na região, em que são
atendidos regularmente mais de 50 municípios.
Esta rede é definida quando ocorre a comercialização e o consumo, integrando a
produção, colaborando, assim, com as necessidades de sobrevivência e reprodução sustentável
da vida das pessoas em todas as suas dimensões.
O alcance do biscoito em escala regional e até nacional faz com que haja caminhos
para o desenvolvimento da produção, com um produto cujo maior valor agregado está na
qualidade, na inovação e no reconhecimento. No entanto, a maior parte de sua produção
ainda ocorre de forma artesanal.
E é neste particular que o biscoito assume uma posição de destaque, por ser diferente,
bucólico, tradicional. Nesta perspectiva, o local e o regional ganham sentido enquanto
dinâmica espacial, frente à possibilidade de reais mercados consumidores.
A concessão de incentivos financeiros e fiscais, direcionados a micro e pequenas
empresas produtoras de biscoitos, poderá romper com a precariedade que operam,
transformando o município em um grande produtor de alimentos, principalmente os
derivados da mandioca, impulsionando um mercado que já é real, na cidade e na região.
Os trabalhadores produtores de biscoitos caseiros em Vitória da Conquista – Ba, dada
à heterogeneidade referida, sempre estiveram e se encontram numa situação de precarização.
Isso porque, nas pequenas unidades, o trabalho mantém-se, majoritariamente, na
informalidade sem a observância dos direitos trabalhistas. Alia-se a isso, o fato do trabalho
na produção ser considerado desqualificado, de aprendizado simples e mal remunerado.
(figura 4.16)
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Figura 4.16 – Produção artesanal do biscoito

Fonte: Pesquisa de campo, 2005.

A comercialização e entrega do biscoito da zona rural para a cidade, é regularmente feita
por mulheres, que além de produtoras, são empresárias e comerciantes (figura 4.17).

Figura 4.17 – Transporte de biscoitos

Fonte: Pesquisa de campo, 2005.

A maioria dos produtores trabalha com máquinas manuais simples, verificando assim
o caráter semi-artesanal dessa atividade, 27% fazem uso de máquinas manuais e
automáticas, sendo que apenas 19% usam máquinas automatizadas e 10% não possuem
nenhum tipo de máquinas, executando uma atividade praticamente artesanal e totalmente
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braçal, às vezes por exigência do produto, outras por não ter condições de adquirir máquinas
até mesmo simples. A satisfação em trabalhar com o biscoito fica evidente, quando a
maioria absoluta dos produtores (97%) afirma que apesar das dificuldades, não pretende
parar com a produção, pois vêem nesta atividade uma alternativa de emprego para seus
familiares, caso não encontrem uma melhor colocação no mercado de trabalho. Apenas 3%
se dizem insatisfeitos a ponto de tomar a decisão de deixar a atividade e procurar outra
ocupação.
Um problema enfrentado pelos produtores diz respeito à energia para suprimento dos
fornos para assar biscoitos. A maioria absoluta faz uso de lenha, por ser mais viável
economicamente, pois, segundo os produtores, fica um custo consideravelmente mais baixo
do que os fornos a gás, que é utilizado por poucos produtores. A lenha adquirida vem da
região e os entrevistados não souberam ou não quiseram revelar como ocorre a compra da
lenha, o que se dá, normalmente, de forma clandestina, e, certamente comprometendo o
ecossistema vegetal da região. (figura 4.18)
Figura 4.18 – Fornos à Lenha (biomassa)

Fonte: Pesquisa de campo - 2005

O empacotamento dos biscoitos (tabela 4.1) ocorre quase em sua totalidade de
forma manual em função da impossibilidade financeira em adquirir o maquinário.
Acreditam que existem outras prioridades que merecem investimento e não vê esta
prática como um problema. O empacotamento automatizado só ocorre nas fábricas
maiores, que atendem muitas cidades. O biscoito salgado, do tipo avoador, é
comumente distribuído desta forma, por ser mais resistente em textura e em validade.

Tabela 4.1 – Vitória da Conquista - Formas de assar e empacotar biscoitos
Forno a Lenha

64,86%

Forno a Gás

18,92%

Forno a Lenha e Forno a Gás

16,22%

Empacotamento manual

94,59%

Empacotamento automatizado

5,41%
Fonte: Pesquisa de campo 2005

O consumo do biscoito acontece em toda a região Sudoeste e em muitas cidades
do Litoral Sul da Bahia como, também, em municípios estratégicos como Itapetinga,
Jequié, e até mais distantes como Feira de Santana e Salvador, provavelmente por
serem beneficiados pela BR 116. Na figura 4.19, há distinção entre pequenos, médios
e grandes municípios consumidores de biscoitos no Estado da Bahia. Esta ocorrência
foi definida a partir da quantidade de vezes que foram citados pelos produtores de
biscoitos, como compradores do seu produto.

Figura 4.19 - Consumo de biscoitos no Estado da Bahia
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6.00

8.00

4.3 RELAÇÕES DE TRABALHO
Segundo o IBGE (2000), cerca de 30% do mercado de trabalho ou
aproximadamente quarenta e cinco milhões são pessoas que trabalham sem registro, por
conta própria, ou são domésticos, e não estão amparados pela legislação. É necessário
que a discussão sobre a regulação do mercado de trabalho, seja justa e eficiente, e
também venha a proteger estas novas formas de trabalho que, sem dúvida, resulta em
parte da globalização. Assim, não se entende como, de igual forma, sustenta-se a
necessidade de o papel do Estado ser tanto mais intenso quanto forem às pressões que o
processo da globalização impõe. Isso é necessário para a preservação dos objetivos a
que, pelo menos o Brasil está obrigado a cumprir, segundo a Constituição Federal de
1988.
O que leva as pessoas a trabalharem sem as proteções legais na produção de
biscoito? Isso se deve, em parte, ao abuso de empregadores que, prevalecendo-se de um
excesso de mão-de-obra existente no mercado de trabalho, de pessoas de pouca
qualificação, contratam trabalhadores sem observar os mandamentos legais. Mas, isso
se deve, também, ao caráter extremamente rígido e complexo da legislação atual, como
também a falta de interesse de iniciativas públicas em viabilizar projetos de caráter local
ou regional.
Estudos realizados pelo Banco Mundial em mais de 100 países mostram que o
Brasil possui uma das legislações trabalhistas mais complexas e mais rígidas do mundo.
A redução ou eliminação da informalidade depende de importantes mudanças na
legislação trabalhista e previdenciária. Basicamente, os contratos de trabalho
precisariam ser melhor ajustados às peculiaridades das empresas e dos trabalhadores, o
que só pode ser feito através de negociação.

Um outro aspecto que merece atenção neste estudo diz respeito à remuneração
dos trabalhadores, em que uma parte significativa (34%), recebe menos de um salário
mínimo (figura 4.20). A maioria (59%) chega a receber um salário, sendo que a maior
parte destes não dispõe de carteira assinada. A minoria absoluta, (2%) recebe entre um e
dois salários mínimos e apenas (6%) recebe mais de dois salários, incluindo os
proprietários. Através deste resultado mostra-se que os ganhos com esta atividade são
muito baixos, inclusive quando parte destes produtores se envolve desde a produção até
as vendas. Nos períodos festivos (São João e Natal) há uma elevação nos ganhos em
função do aumento das encomendas que, por sua vez, representa maior carga horária de
trabalho. Quanto à carga-horária, nota-se que a maioria absoluta (78%) cumpre oito
horas diárias de trabalho, porém uma parte significativa dos produtores (21%) excedem
às oito horas diárias, sendo condicionado a quantidade de encomendas, chegando aos
períodos festivos a trabalhar 24 horas sem descanso. Apenas (1%) dos entrevistados
consegue trabalhar menos de oito horas diárias, estes normalmente só trabalham por
encomenda (figura 4.21). Esta carga horária exigente deve-se ao fato do caráter
praticamente artesanal desta atividade.
Figura 4.20
Remuneração dos trabalhadores na produção de
biscoitos
Menos de um salário
mínimo
Um salário mínimo
Mais de um salário
mínimo
Mais de dois salários
mínimos

Fonte: Pesquisa de campo 2005

Figura 4.21
Carga Horária dispensada à produção de biscoitos

Mais de oito horas
diárias
Menos de oito horas
diárias
Oito horas diárias

Fonte: pesquisa de campo 2005

Por ser uma atividade, em sua maioria, caracterizada pela informalidade, não
existe divulgação dos biscoitos através dos meios de comunicação de massa, 70% não
usam nenhum tido de propaganda, 27% usam apenas cartãozinho pessoal Acreditam ser
desnecessário e que a propaganda se faz com próprio produto, pelos consumidores. Os
outros 3% utilizam o rádio como meio de divulgação. A maioria dos produtores garante
não ter condição financeira para investir em propaganda, como também não fazem
muita questão de se expor devido a sua situação de informalidade. Acredita-se que a
disposição das BAs e BRs na cidade de Vitória da Conquista tem facilitado a
distribuição dos biscoitos. Este é um fator visível para a sua projeção, outros aspectos
podem ser creditados a qualidade artesanal e tradicional do produto.
A busca de estratégias que promovam o desenvolvimento local e ou regional tem
sido ponto de discussão em diversas áreas do conhecimento. A produção de biscoitos
em Vitória da Conquista não se mostra capaz de realizar tal façanha, no entanto é
capaz de viabilizar uma atividade que possa ser mais estruturada, a partir de apoio

financeiro e político, permitindo gerar mais ocupação e renda, oferecendo melhores
condições de trabalho para quem já está envolvido.
Neste contexto, ao estimular processos locais de desenvolvimento, é preciso ter
em mente que qualquer ação nesse sentido deve permitir a conexão da produção com
os mercados, a sustentabilidade por meio de um padrão de organização que se
mantenha ao longo do tempo, a promoção de um ambiente de inclusão de micro e
pequenos negócios em um mercado com distribuição de riquezas, e a elevação do
capital social por meio da cooperação entre os atores do território. Além disso, é
preciso observar a democratização do acesso aos bens públicos como educação e
saúde, a preservação do ambiente, a valorização do patrimônio histórico e cultural, o
protagonismo local, a integração com outros atores, a mobilização de recursos
públicos e privados aportados pelos próprios agentes.
O ato de produção e consumo, portanto, não deve ser apenas econômico, mas
também ético e político. Trata-se de um exercício de poder pelo qual efetivamente
podemos apoiar à exploração de seres humanos, a destruição progressiva do planeta, a
concentração de riquezas e a exclusão social ou contrapor-nos a esse modo lesivo de
produção, promovendo, pela prática de uma produção e consumo solidário, a
ampliação das liberdades públicas e privadas, a desconcentração da riqueza e o
desenvolvimento ecológica e socialmente sustentável. De acordo com Singer:

Se fosse possível repartir melhor a renda, transferindo parte dela do décimo
de privilegiados à base da pirâmide, onde se encontram os que não ganham
sequer o suficiente para satisfazer as necessidades básicas, haveria um
aumento do consumo equivalente à elevação do rendimento dos pobres. O
que levaria as empresas capitalistas a acumular para expandir a produção,
com aumento proporcional do emprego. Infelizmente a redistribuição da
renda foi apagada da agenda social do país. Pior, as reformas da previdência
e da legislação do trabalho, propostas pelo governo, visam eliminar direitos
que elevam a renda de aposentados e trabalhadores; se aprovadas, o seu
efeito será concentrar a renda e deprimir o consumo (SINGER, 2001, p.128).

Ao selecionar e consumir produtos numa perspectiva das redes solidárias
contribui-se para que o processo produtivo solidário se fortaleça, pois os valores
gastos em tal consumo irão realimentar a produção solidária em função do bem estar
de todos que integram as redes de produtores e consumidores. Não basta criticar o
capitalismo com belos discursos políticos, se sua realimentação é contínua. Sempre
que possível, deve-se praticar o consumo solidário e ecológico.
No mundo de mais trabalho e menos emprego as competências pessoais, a
disciplina, a curiosidade e a obsessão de aprender continuamente são ingredientes que
marcarão a passagem do tempo obrigatório para o tempo escolhido. Esse movimento
nos leva a crer que o sentido do trabalho possa novamente vir a se relacionar como
uma prática libertária de seres participativos numa sociedade com princípios solidários
e cooperativos.

CONCLUSÃO
A reestruturação capitalista das últimas décadas redesenhou a geografia das
atividades produtivas e rompeu com o paradigma tecnológico anterior, com profundos
reflexos na produção e no mercado de trabalho. A tendência predominante tem sido
enfatizar a competitividade das empresas no mercado globalizado, investindo contra
toda forma de controle estatal e contratual da força de trabalho. No Brasil, nota-se
desmontar o sistema de relações de trabalho e busca instaurar um padrão mais
"moderno" e adequado à nova ordem mundial.
As sucessivas crises econômicas enfrentadas pelo país, na década de 80, e o
crescimento do desemprego, com os paradigmas de reestruturação produtiva levaram,
igualmente, à abertura de numerosas produções alternativas, além do crescimento do
trabalho domiciliar, que passou a funcionar como suporte para empresas maiores,
dentro do processo de otimização de custos de produção, imposto pelo novo padrão
produtivo. Assim, velhas e novas formas de produção se encontram. O local e o
regional ganham sentido enquanto dinâmica espacial, frente à proximidade dos
maiores mercados consumidores do país, e se constituem agora em fator de
barateamento da produção pelas vantagens oferecidas na instalação de unidades
produtivas.
Essa questão nos remete à discussão da crescente precarização e flexibilização
das relações de trabalho, com a tentativa de redução ou eliminação dos direitos sociais,
justificada pela necessidade de rebaixamento dos custos de produção. O trabalho vivo
que parecia, há pouco tempo, ser cada vez mais descartado mostra-se necessário para

uma parte da população definida como desqualificada, no qual o trabalhador é de
modo crescente, mais dispensável.
Nota-se nos momentos de crise e na busca pela flexibilidade produtiva e de
redução de custos, uma valorização da pequena escala, das micro, pequenas e médias
empresas integradas em processos e por tecnologias de rede. No momento em que se
exigem processos de geração de trabalho e renda, surgem conflitos dos quais emergem
novas formas de organização mais autônoma do trabalho que revalorizam as formas de
cooperação, associação, co-gestão e autogestão. Sendo assim, o movimento de
reprodução da riqueza capitalista que dispensa homens em contingentes sempre
crescentes ignoram a possibilidade de alternativas da região e do lugar enquanto lócus
de reprodução do trabalho.
A grande indústria não eliminou outras formas de produção, dadas às
características de um mercado altamente segmentado, da convivência entre elas e de
uma indústria que exige mudanças constantes na produção. Essas exigências têm
mantido na grande fábrica produtos básicos e nas menores os produtos vinculados à
regionalização. Para garantir maior qualidade no produto e conseguir redução de
custos, busca-se uma maior integração de acordo com as necessidades do processo
produtivo.
Contudo, o que se verifica nesse início de século é que nenhum novo setor
iminente está se desenvolvendo para reempregar a massa de demitidos pelas novas
tecnologias. Novas ocupações, com a função utilitária vêm perdendo importância,
surgem das transformações tecnológicas dando espaço para novos modelos de
exercício do trabalho, com o fim do controle centrado nas pessoas. O caráter perverso
desse modelo ou sistema está frequentemente em regiões ou cidades onde as
possibilidades de emprego são mínimas e as ocupações mal garantem a subsistência. A

possibilidade de atingir um salário mínimo significa uma grande melhora de vida,
culturalmente faz-se crer que afinal para quem não ganhava nada é um grande avanço.
A produção caseira de biscoitos em Vitória da Conquista pode-se auferir que é
uma atividade exercida regularmente na cidade e região, funcionando como uma
cadeia produtiva, mesmo de forma incipiente, desde o intenso consumo do polvilho
produzido na zona rural do município até a distribuição do produto pelas principais
cidades da região Sudoeste e do Estado da Bahia.
Dada a retração do setor público ao financiamento e incentivo a esta atividade,
constata-se que a produção caseira de biscoito surgiu como alternativa de
sobrevivência de parte da população que não conseguia colocação num mercado de
trabalho cada vez mais exigente, da disposição de matéria-prima na região e da
tradição da culinária regional. A pouca participação de órgãos públicos é verificada
através dos poucos registros que se tem sobre esta atividade, do grau de informalidade
que apresenta e da quantidade de trabalhadores sem registro em carteira de trabalho.
As relações de trabalho nessa atividade se estabelecem de forma precária, em
sua maioria, os trabalhadores ganham até um salário mínimo, não dispondo de
perspectiva para ganhar mais, seguem normalmente jornadas de oito horas
ininterruptas, num trabalho repetitivo e num ambiente quente e sem refrigeração.
Como se trata, em sua maioria por uma atividade de fundo de quintal, com
pouca infra-estrutura para produzir, é facilmente montada por aqueles que deixam de
ser empregados, uma vez que aprenderam o ofício, querem ganhar mais e ser dono do
seu próprio negócio.
Através desta análise, pode-se afirmar que por mais que os avanços ocorram no
setor produtivo, verificam-se sinais do modelo anterior, com isso as mudanças em
curso não representam de fato uma ruptura com o modelo de sociedade preexistente,

capitalista e moderno. Esta reestruturação produtiva pode ser caracterizada como uma
ruptura significativa com o modelo fordista de produção, apresentando novas
alternativas de produção e trabalho.
A cidade de Vitória da Conquista já se estruturou como um pólo regional, em
especial com a oferta de serviços. No entanto, Esta atividade produtiva não será capaz
de intervir em todo o processo econômico regional. Nem construir, em curto prazo,
uma cadeia produtiva integrada num processo vertical e horizontal, com redes de
produtores e consumidores, que atuam de forma cooperativa e solidária. A partir de
iniciativas dos atores locais, poderá ser um espaço crescente de uma socioeconômica
solidária no interior do próprio capitalismo e em oposição a ele.
A produção de biscoitos caseiros em Vitória da Conquista, aponta para uma
atividade, com fortes possibilidades a inclusão social. Desde que seja reconhecida,
compreendida e auxiliada, partindo do princípio que essa atividade já atende parte da
população com poucas chances de concorrer num mercado mais exigente, e devem ser
atendidas por políticas compensatória capazes de minorar suas carências. O caminho
básico para isso é promover micro e pequenos empreendimentos, contemplando a
diversidade de formas de trabalho na economia informal e nas pequenas empresas.
Deve-se encarar estes setores, com suas reais necessidades e seu potencial em
produzir.
Este é um tempo fértil para aqueles aptos e que sabem cultivar as
oportunidades. Mas, os excluídos verão tal mudança como um problema com o qual
deverão lidar. Parece simplista, mas o que seria novo e bem-vindo sinaliza para um
contexto de insegurança e incerteza se não for garantido um tratamento especial à
massa excluída da tecnologia, pois a inaptidão da maioria não se resume a uma
questão pessoal, mas a um problema social. O problema está às nossas portas. A

grande questão é como fazer a transição para esta nova era da história sem minar
dramaticamente a estrutura do trabalho, encurralando um exército de pessoas,
empurrando-as para a fila de desempregados e da informalidade, quando não as
tornando descartáveis. Além de resultados, as empresas precisam de seus empregados
com um senso de aceitação rápida das mudanças, que aprendam continuamente novas
habilidades e modos de fazer as coisas e espírito de colaboração dentro e fora da
empresa, de pessoa a pessoa, em equipes temporárias e permanentes.
A história necessita repetir sempre suas lições porque os homens apesar dos
avanços, chegando às conquistas espaciais, não evoluíram em suas relações humanas.
Se a redução da quantidade de tempo trabalhada conquistada em períodos anteriores,
notadamente nas duas primeiras revoluções industriais, embora à custa da mobilização
e reivindicação da classe trabalhadora, servirem de argumento para disseminação do
trabalho entre um número maior de pessoas, é uma alternativa comprovada de ajuste e
inclusão a apreciar. Mas, há dificuldade em mudar o paradigma de um estilo de vida
baseado no excesso de esforço da gestão arcaica e opressiva dos tempos e dos espaços.
Essa ideologia encaixa-se com a idéia de que o grande problema da produção
capitalista não é mais o de encontrar produtores e aumentar sua força, mas sim o de
descobrir consumidores, excitar seus desejos e criar para eles necessidades fictícias.
Há consenso a respeito da dificuldade de absorção da mão-de-obra pela
economia e das exigências de qualidade que recaem sobre os recursos humanos. Dessa
forma Pedro Demo, em 1994, elaborou um trabalho intitulado “O Futuro do
Trabalhador do Futuro”, em que delineia as necessidades deste trabalhador. Dentre
estas, explicando que o sistema produtivo valoriza a inversão em conhecimento e que
o trabalhador melhor educado sempre se encontra em situação mais vantajosa,
porquanto tem melhor capacidade de organização política e de participar da vida da

empresa. O autor, coerente em sua análise, aposta na formação básica adequada do
profissional. “Mais do que apropriar-se do conhecimento disponível é necessário se
colocar na vanguarda dele e participar de sua renovação interminável”.
Na gigantesca tarefa que o momento reserva às pessoas, onde a expectativa é
que o ser mecânico dê lugar ao ser liberto, o referencial teórico freiriano oferece um
poderoso caminho a ser adaptado para a reconstrução do mundo do trabalho: Ninguém
liberta ninguém, Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão
(FREIRE, 1987). Assim sendo, o novo milênio nos anuncia que o trabalho é possível e
factível, desde que no contexto do trabalho criativo, cooperativo. O exemplo do
mundo empresarial em que toda a empresa lida de algum modo com a incerteza, as
alianças, compartilhamentos as inter-relações e outras práticas organizativas
favorecidas pela tecnologia, são instrumentos de cooperação que claramente criam
vantagem competitiva. O homem é hábil em lidar com instrumentos, não só com
aqueles usados como meio de produção, mas tudo aquilo de que se serve para sua
sobrevivência tanto física como social. Assim o homem é capaz de abstrair e criar os
mecanismos para, fora das soluções tradicionais, mesmo num cenário hostil,
estabelecer relações construtivas que incorporem as reivindicações do mundo do
trabalho.
Assim, o objetivo é construir um modelo de "desenvolvimento endógeno," que
consiste na melhor estratégia possível, gerando inclusive a possibilidade de expansão
futura através de empreendimentos deste porte. Trata-se de criar as condições para o
aproveitamento da capacidade máxima da região em conseguir mobilizar recursos
internos para proporcionar um período de prosperidade para o município e região. A
produção caseira de biscoito se enquadra como uma alternativa para tanto e constitui,
desta forma, uma possibilidade de economia solidária, com efetiva mobilização de

recursos internos, reestruturando as forças produtivas locais, conduzindo Vitória da
Conquista e Região a um projeto de desenvolvimento compatível ao seu volume
demográfico, seu potencial econômico e sua localização geográfica.
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