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Caro(a) Trabalhador(a)

Estamos bastante felizes com a sua participação em um dos nossos cursos do 
Programa Via Rápida Emprego. Sabemos o quanto a capacitação profissional é 
importante para quem busca uma oportunidade de trabalho ou pretende abrir 
o seu próprio negócio.

Hoje, a falta de qualificação é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo  
desempregado.

Até os que estão trabalhando precisam de capacitação para se manterem atualizados 
ou, quem sabe, exercerem novas profissões com salários mais atraentes. 

Foi pensando em você que o Governo do Estado criou o Via Rápida Emprego. 

O Programa é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, em parceria com instituições conceituadas na área da edu-
cação profissional.

Os nossos cursos contam com um material didático especialmente criado para 
facilitar o aprendizado de maneira rápida e eficiente. Com a ajuda de educadores 
experientes, pretendemos formar bons profissionais para o mercado de trabalho  
e excelentes cidadãos para a sociedade.

Temos certeza de que vamos lhe proporcionar muito mais que uma formação 
profissional de qualidade. O curso, sem dúvida, será o seu passaporte para a  
realização de sonhos ainda maiores.

 
Boa sorte e um ótimo curso!

Secretaria de Desenvolvimento Econômico,  
Ciência, Tecnologia e Inovação

Agradecemos aos seguintes profissionais e instituições que colaboraram na produção deste material:
Campinense Transporte, DiCico, Francisco Pau Fontelles, Longa Industrial Ltda, Nacco Materials Handling Group 
Brasil, Pallets de Paula, SB Pallet, Sest-Senat Santo André, Somov, SSI Schaefer e Transligue Transp. e Serv. Ltda
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Caro(a) Trabalhador(a)

Você inicia agora um caminho para um novo aprendizado. A intenção neste Pro-
grama é ir além do conhecimento apenas referente à ocupação de assistente de lo-
gística. Essa opção está diretamente relacionada às demandas que o mundo do 
trabalho coloca aos profissionais como um todo, e não apenas dessa área.

Será que no mundo de hoje somente conhecer o conteúdo do trabalho, as principais 
técnicas, é suficiente para ser um bom profissional? 

O mundo do trabalho mudou. Saber como é possível melhorar a busca por um novo 
emprego, elaborar de forma adequada seu currículo, conhecer a história dos trans-
portes e dessa ocupação é também muito importante.

O Programa Via Rápida Emprego parte do princípio que, para iniciar sua carrei-
ra ou aperfeiçoar aquilo que você já sabe fazer, é preciso conhecer as técnicas, mas 
também alguns outros aspectos, para que tenha mais chances na obtenção do seu 
emprego.

Para isso, este Caderno está organizado em cinco unidades: a Unidade 1 apresen-
tará a história dos transportes. Esse aspecto é considerado importante para sua 
formação, pois aprendemos com o passado e, com base nele, compreendemos 
melhor o futuro. 

A partir da Unidade 2 você aprofundará seus conhecimentos sobre o mundo do 
trabalho, conhecendo as formas pelas quais ele se organizou ao longo da história 
(Unidade 3) e como o fenômeno da globalização interferiu nas relações e no mer-
cado de trabalho (Unidades 4 e 5).

De posse dessas informações, você enfrentará melhor os desafios de compreender 
notícias de jornais e outros meios de comunicação sobre as mudanças nos mundos 
político e econômico, bem como saberá identificar como se organiza o trabalho no 
campo da logística.

Bons estudos!



Sum á ri o

Unidade 1
9

História dos meios de transporte e do surgimento  
da ocupação do assistente de logística 

Unidade 2
43

o mundo do trabalHo

Unidade 3
53

a organização do trabalHo: taylorismo,  
fordismo e toyotismo

Unidade 4
75

o fenômeno da globalização

Unidade 5
87

o mercado de trabalHo



FICHA CATALOGRÁFICA
Tatiane Silva Massucato Arias - CRB-8/7262

 São Paulo (Estado). Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Via Rápida Emprego: transporte: assistente de logística, v.1. São Paulo: SDECTI, 2015.

 il. - - (Série Arco Ocupacional Transporte)

 ISBN:  978-85-8312-187-9 (Impresso) 
978-85-8312-186-2 (Digital)

 1. Ensino Profissionalizante 2. Transporte – Qualificação Técnica 3. Assistente de 
Logística – Mercado de Trabalho I. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação II. Título III. Série.

CDD: 331.12513884



 as s i s t e n t e d e lo g í s t i c a  1    Arco Ocupacional Tr a n s p o rT e 9

unida d e 1 

História dos meios de 
transporte e do 
surgimento da ocupação 
do assistente de logística
Iniciamos nossos estudos sobre a ocupação do assistente de 
logística com esta Unidade que tem o objetivo de debater ele-
mentos que contribuem para compreender o surgimento e a 
evolução da logística. 

Mas será que é importante saber isso? Por quê?

Quando analisamos a trajetória da humanidade podemos per-
ceber como os acontecimentos do passado, inclusive as relações 
entre as pessoas no espaço da família, do trabalho etc., molda-
ram o mundo do presente.

Assim, o objetivo desta Unidade é recuperar aspectos da histó-
ria que estão vinculados ao surgimento e desenvolvimento da 
logística, bem como da história dos meios de transporte.

O trabalho na área de logística vem se ampliando constante-
mente, participando de cada vez mais etapas do processo geral 
de trabalho de uma empresa. Porém, nesse ponto de nosso es-
tudo, é importante ter em mente que ele abrange todas as ações 
que têm como objetivo atender a um pedido de um cliente, 
desde o momento em que é feito até aquele em que é satisfeito. 

Ao lado do armazenamento, o transporte de produtos fez parte 
do processo que originou a base da logística, como veremos mais 
à frente.

Breve história das navegações

Você já se perguntou como surgiram os meios de transporte? 
Não é difícil imaginar as longas distâncias que nossos primeiros 
ancestrais percorreram em busca de alimentos, moradias e outras 
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necessidades para garantir sua subsistência. Esses deslo-
camentos, inicialmente, eram feitos a pé, já que não 
existiam outras alternativas; entretanto, ao percorrer 
esses caminhos, o homem deparou-se com obstáculos 
como rios e lagos.

A canoa, construída com troncos de árvores, bambu, 
junco, folhas de palmeira e outros materiais, foi utiliza-
da como meio de transporte aquático, evoluindo para 
embarcações cada vez mais sofisticadas, com o propósi-
to de locomover mercadorias e pessoas. Essas modifica-
ções buscavam atender às necessidades de cada cultura 
e/ou a interesses econômicos.

Quando o homem passou a conquistar e ocupar outros 
territórios em busca de riqueza ou sobrevivência, as 
embarcações foram o meio de transporte utilizado. As 
primeiras viagens marítimas empreendidas pelos povos 
primitivos eram verdadeiras aventuras que mal podemos 
imaginar hoje, quando dispomos de tantas tecnologias 
para nos orientar. Talvez por isso o mar tenha sido, ao 
longo da história da humanidade, fonte de inspiração 
para aventureiros, desbravadores, mercadores, poetas e 
cantores.

No entanto, é fácil compreender que as viagens hidroviá- 
rias muitas vezes eram sem volta, devido aos perigos en-
frentados pelos navegadores em suas embarcações rústi-
cas, e também pela inexistência de instrumentos para 
localização espacial. Nossos ancestrais não dispunham 
de nada além de práticas baseadas em usos e costumes  
e na intuição. Apesar disso, alguns povos tornaram-se 
grandes navegadores, como fenícios, egípcios, gregos e 
vikings, entre outros.

Antes de falar sobre a história dos transportes propria-
mente dita, vamos entender como são divididos os perío-
dos usados para estudar os acontecimentos históricos, pois 
isso nos ajudará a compreender a que se refere cada época 
que for citada.

Você sabia?
Uma das principais contri-
buições que os fenícios 
proporcionaram às socie-
dades que os sucederam 
foi o alfabeto. Nele, os si-
nais representavam sons, 
mas sem vogais, as quais 
foram inseridas posterior-
mente.
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Períodos Acontecimento histórico

Pré-história ou 
sociedades 
sem Estado

Da origem do homem até 3500 a.C. (antes de 
Cristo) – quando surgiu a escrita

Antiguidade ou 
Idade Antiga

De 3500 a.C. (antes de Cristo) até 476 d.C. 
(depois de Cristo) – do surgimento da escrita à 
queda do Império Romano

Idade Média
De 476 d.C. (depois de Cristo) até 1453 – da queda 
do Império Romano do Ocidente à Tomada de 
Constantinopla pelos turcos otomanos

Idade Moderna
De 1453 até 1789 – da Tomada de Constantinopla 
pelos turcos otomanos até a Revolução 
Francesa

Idade 
Contemporânea

De 1789 até os dias atuais – da Revolução 
Francesa aos dias atuais

Agora, faremos uma viagem no tempo para conhecer 
melhor como surgiram os transportes.

Fenícios: excelentes comerciantes

O desenvolvimento de técnicas que permitiram aprimo-
rar a construção de embarcações levou um dos povos da 
Antiguidade, os fenícios, a realizar viagens marítimas até 
então impossíveis.

Essa antiga civilização se estabeleceu onde, na atualidade, 
estão localizados países como Líbano, Síria e Israel. Eles 
tinham em vista a atividade de comércio e, então, criaram 
rotas por onde faziam trafegar as mercadorias provenien-
tes de diversos outros povos. Dessa forma, transportando 
diferentes produtos em suas embarcações, puderam incre-
mentar bastante o comércio na região.

Os fenícios dominaram o comércio do sul do Mediter-
râneo por volta de 1400 a.C. (antes de Cristo) e, aproxi-
madamente no século X (10) a.C. (antes de Cristo), al-
cançaram e fixaram outros pontos comerciais em regiões 
do norte da África e na Espanha.

Constantinopla: É como se 
chamava antigamente a cida-
de de Istambul (localizada na 
atual Turquia), na época a 
porta de entrada do Ocidente 
para o Oriente. Denomina-se 
Tomada de Constantinopla o 
momento da história que 
marca o fim da dominação 
romana sobre aquela cidade.
Revolução Francesa: No-
me que se dá a um período 
da história da França no qual 
a monarquia (os reis e as 
rainhas), a nobreza e a Igreja 
perderam poder para dar lu-
gar a uma nova forma de 
governo: a república. Nessa 
época, também uma nova 
fase do sistema capitalista se 
consolidou: o capitalismo 
industrial. 
A Revolução Francesa é um 
marco nas mudanças políti-
cas, econômicas e sociais 
que aconteceram na Europa 
na segunda metade do sé-
culo XVIII (18), cuja influência 
se estendeu para quase todo 
o mundo.
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Vikings: piratas ou desbravadores?

Os vikings foram notáveis navegadores que, do século 
VIII (8) d.C. (depois de Cristo) ao século XI (11), desen-
volveram um comércio marítimo importante na Escan-
dinávia, região da Europa que hoje engloba a Suécia, a 
Dinamarca e a Noruega. No entanto, o comércio não 
foi a única atividade relacionada à navegação: outra prá-
tica comum era a pirataria. Eles também se destacaram 
na agricultura e no artesanato. Por meio de violentos 
saques, conquistaram a região que hoje compreende par-
te da Inglaterra e da Escócia. Uma vez que as igrejas e os 
mosteiros, devido à sua riqueza e opulência, eram os 
alvos preferidos dos vikings, o clero espalhou a ideia de 
que fossem bárbaros, imundos e considerados um casti-
go divino. 

Comércio fenício. 

Exemplo de alfabeto fenício. Inscrição do sarcófago de Eshmunazar. 
Século V (5) a.C. (antes de Cristo). Museu do Louvre, Paris, França.

Se puder, assista ao filme Vikings, os 
conquistadores (The Vikings, direção 

de Richard Fleischer, 1958).
O filme é um clássico sobre o  

tema. Observe os detalhes  
da cena sobre o funeral viking. 
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Portugueses e espanhóis: os grandes 
navegadores

Um período importante na história foi o conhecido como 
Grandes Navegações, um conjunto de viagens marítimas 
que expandiram o mundo conhecido, ocorridas até o início 
da Idade Moderna, ou seja, durante o século XV (15). 

Portugal destacou-se dos demais países europeus, pois 
possuía experiência acumulada em relação à pesca e à 
construção de caravelas. Também contava com instru-
mentos de navegação como a bússola, entre outros, 
chegando a ter uma escola de navegação. Diz-se também 
que Portugal criou uma outra escola (como linha de 
pensamento, discussão, estudos ou trocas de experiências), 
denominada Escola de Sagres, cuja existência física, no 
entanto, nunca foi comprovada.

Bússola: Instrumento de 
orientação espacial compos-
to de uma agulha magneti-
zada afixada a um eixo sobre 
o qual gira livremente. O 
eixo está centralizado em um 
visor, como o de um relógio 
analógico, onde estão ano-
tados os pontos cardeais 
(pontos de orientação terres-
tre: Norte, Sul, Leste e Oes-
te), em uma escala de 360 
graus. Um dos lados da agu-
lha, indicado por uma cor, 
aponta sempre para o Norte 
em função do campo mag-
nético do planeta.

Navegação viking.

Bússola.

A rosa dos ventos indica os pontos de 
orientação terrestre cardeais: Norte (N), 
Sul (S), Leste (L) e Oeste (O), e os 
intermediários: Nordeste (NE), Sudeste 
(SE), Noroeste (NO) e Sudoeste (SO).
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Um dos feitos mais importantes das navegações portuguesas ocorreu em 1498, 
quando Vasco da Gama (c. 1460-1524) chegou às Índias cruzando os mares em 
caravelas e realizando comércio com os países do Oriente. Outro feito que também 
merece destaque, como sabemos, foi a chegada das caravelas comandadas por Pedro 
Álvares Cabral (c. 1467-c. 1520) ao Brasil, em 1500, continuando depois sua viagem 
até chegar às Índias. Por causa desses descobrimentos, Portugal tornou-se a princi-
pal potência econômica mundial da época.

A Espanha, ao lado de Portugal, destacou-se nas Grandes Navegações, tornando-se 
também uma grande potência econômica. Diferentemente dos portugueses, que 
atingiram as Índias contornando a África, os espanhóis fizeram outro caminho, 
navegando a oeste. Foi assim que, em 1492, Cristóvão Colombo (1451-1506), que, 
apesar de nascido na República de Gênova (Itália), estava a serviço da Espanha, 
partiu para as Índias pelo Oceano Atlântico, chegando à América. 

No entanto, Colombo ainda não sabia que tinha alcançado o continente americano, 
fato confirmado anos depois por Américo Vespúcio (1454-1512), ao verificar serem 
aquelas terras ainda desconhecidas dos europeus. 

Os navegadores espanhóis ainda fizeram a primeira viagem de circum-navegação 
da história, isto é, deram a volta ao mundo por mar.

ARRUDA, José Jobson de A. Atlas histórico básico. São Paulo: Ática, 2008. p. 19. Mapa original (mantida a grafia).
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A embarcação usada pelos portugueses e espanhóis na 
época dos grandes descobrimentos era a caravela, rápida 
e fácil de manobrar, e que transportava até 50 toneladas 
de carga. 

Com o passar do tempo, porém, a navegação foi se trans-
formando devido à necessidade de transportar mais 
mercadorias e armamentos, com consequente aumento 
da tripulação, surgindo, assim, as naus com três mastros, 
que podiam receber carga em volume e peso maiores. 
Tanto a caravela como a nau eram barcos mercantis. 

1492 - A conquista do paraíso (1492 – 
Conquest of Paradise, direção de 

Ridley Scott, 1992).
Retrata um período da vida de 

Cristóvão Colombo e sua luta para 
conseguir apoio financeiro à 
viagem que culminou com o 
descobrimento da América, 

revelando ainda o comportamento 
condenável dos europeus em 

relação aos habitantes da terra 
conquistada. Vale a pena assistir!

Réplica da nau Santa Maria, uma das embarcações 
que trouxe a tripulação de Cristóvão Colombo ao 
continente americano.

Caravela Vera Cruz, réplica das caravelas portuguesas da época em que 
chegaram às terras brasileiras.
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Os portos do Brasil colônia 

O Brasil, como colônia de Portugal desde a chegada de 
Cabral, sujeitou-se às determinações do reino português. 
A fuga da corte de Portugal para o Brasil, em 1808, e 
sua instalação na cidade do Rio de Janeiro provocaram 
inúmeras mudanças na cidade. A abertura dos portos 
para o comércio com o exterior, a transformação da ci-
dade na capital do reino, a própria presença da nobreza 
e de todo o cortejo que acompanhava o rei fizeram com 
que a cidade se tornasse não só o centro político do Brasil 
mas também um centro cultural, artístico, econômico, 
financeiro, comercial, além de gerar uma grande am-
pliação da atividade portuária e da infraestrutura a ela 
relacionada.

Atividade 1 
ConheCendo a história do  

transporte marítimo

1. Com base no que leram até aqui, em dupla, respondam 
às seguintes questões.

a) Quem foram os fenícios? 

b) Por que Portugal destacou-se na época das Grandes 
Navegações?

Para aprofundar ainda mais seus 
conhecimentos em relação a 

importantes aspectos da história do 
Brasil, reveja, no Caderno do 

Trabalhador 5 – Conteúdos Gerais – 
“Repassando a história”. 

Disponível em: <http://www.viarapida.sp.gov.
br>. Acesso em: 20 mar. 2015.
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c) Quais foram as principais conquistas dos espanhóis?

2. Em seus cadernos, façam um resumo das respostas e depois compartilhem o 
texto com os colegas. Se necessário, acrescentem novas informações. 

Orientação de estudo

Para produzir um resumo, você deverá planejar o que vai escrever: faça uma lista com as principais ideias 
que aparecem no texto. 

Lembre-se de que um bom texto apresenta, logo no primeiro parágrafo, a ideia principal que deseja dis-
cutir e o assunto sobre o qual vai tratar. 

Na sequência, você desenvolverá o assunto apresentando o que você entendeu sobre o conteúdo. Você 
pode usar exemplos ou comparar informações. 

Para finalizar, concluir, você deverá retomar a ideia principal – apresentada no primeiro parágrafo – e 
também seus argumentos – discutidos no desenvolvimento do texto –, reforçando seu ponto de vista, 
confirmando ou não essa ideia inicial. Essa parte do texto pode ser realizada em um parágrafo final.

Depois de pronto, leia o que escreveu e, se possível, peça para alguém que conheça ler o texto também. 
Pergunte a essa pessoa: É possível compreender as ideias colocadas? 

Procure perceber o que está claro e compreensível para o leitor e o que pode ser melhorado. Esse é o 
momento de corrigir a ortografia das palavras, substituir uma palavra por outra, modificar a ordem dos 
parágrafos, cortar frases e confirmar se o que está escrito é mesmo o que você queria dizer.

Muito bem. Depois de realizar essas etapas, é o momento de passar seu texto a limpo aqui neste Caderno.
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3. Ainda em dupla, leiam o poema a seguir. Depois, 
comentem com os demais colegas suas impressões 
sobre o que leram.

Mar português

Ó mar salgado, quanto do teu sal

São lágrimas de Portugal!

Por te cruzarmos, quantas mães choraram,

Quantos filhos em vão rezaram!

Quantas noivas ficaram por casar

Para que fosses nosso, ó mar!

Valeu a pena? Tudo vale a pena

Se a alma não é pequena.

Quem quer passar além do Bojador

Tem que passar além da dor.

Deus ao mar o perigo e o abismo deu,

Mas nele é que espelhou o céu.

PESSOA, Fernando. Mar português. In: ______. Mensagem. 
Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/

DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=15726>.  
Acesso em: 20 mar. 2015.

Portos modernos 

A via marítima na atualidade transporta, ao redor do 
mundo, aproximadamente 90% de todos os bens que 
transitam entre os inúmeros países, por meio do comér-
cio exterior, devido à capacidade de receber os mais 
variados tipos de carga, podendo acolher grandes vo-
lumes a baixo custo. Mas, em função do número  

Você sabia?
O Cabo Bojador, situado 
na costa da África, próxi-
mo ao Marrocos, era uma 
região temida pelos nave-
gadores, que a denomina-
ram de Cabo do Medo. O 
fato de ser formado por 
muitos recifes e de ter 
pouca profundidade em 
alguns trechos tornava 
sua navegação muito difí-
cil. Depois de muitas ten-
tativas fracassadas, o 
primeiro a conseguir 
transpor o Cabo do Medo 
foi o navegador portu-
guês Gil Eanes, em 1433. 
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limitado de portos, esse meio de transporte é quase sempre complementado pelo 
rodoviário e, em menor escala, o ferroviário, que, no Brasil, não conta com uma 
malha tão extensa quanto a rodoviária. 

No País, a via marítima também é essencial para o transporte de mercadorias nas 
transações internacionais. Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
(Antaq), esse meio de transporte foi responsável por 96% do total da carga trans-
portada em 2011.

Fontes: NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL (ONU BR). A ONU, o direito marítimo e os oceanos. 
Disponível em: <http://nacoesunidas.org/acao/direito-maritimo-e-oceanos/>; 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ). Panorama da navegação 
marítima e de apoio, 2011. Disponível em: <http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/BoletimPortuario/

PanoramaNavegacaoMaritimaApoio2011.pdf>. Acessos em: 20 mar. 2015.  

Vejamos agora alguns detalhes sobre alguns portos importantes. 

O porto de Roterdã (segunda maior cidade da Holanda em população) atualmen-
te é um dos maiores em operação, sendo provido de uma moderna infraestrutura, 
com grandes maquinários e armazéns.

Porto de Roterdã. Holanda, 2013.
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Nos Estados Unidos da América (EUA) destacam-se os portos: Nova Orleans e 
Nova Iorque. O primeiro recebe embarcações de grande porte por ter um calado 
(distância entre a parte inferior e a linha de flutuação) profundo; o segundo tem 
uma localização que contribui para que ele seja um dos mais movimentados daque-
le país e exerça um papel considerável no abastecimento de produtos e no comércio 
internacional de uma das regiões mais populosas do mundo.

Porto de Nova Orleans. EUA, 2005.

No Brasil, contamos com alguns dos portos marítimos mais movimentados da 
América Latina, dentre os quais se destacam os portos de Santos, no Estado de São 
Paulo; o de Paranaguá, no Estado do Paraná; e o do Rio de Janeiro, no Estado 
de mesmo nome.

Vista aérea do porto de Nova Iorque. EUA, 2014.
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Considerado o maior porto da América Latina, o porto de Santos, por estar locali-
zado nessa cidade, no ponto mais fácil para transpor a Serra do Mar, conta com 
uma rede ferroviária desde o tempo do Brasil colonial, o que facilitava o comércio 
exterior já naquela época.

Porto de Santos, localizado no litoral paulista, 2012.

O porto de Paranaguá é o maior exportador de soja do Brasil, sendo o terceiro maior 
porto de contêineres e exportador de grãos do País.

Porto de Paranaguá, localizado no litoral do estado do Paraná, 2010.

©
 L

uc
as

 B
ap

tis
ta

/F
ut

ur
a 

P
re

ss
 

©
 A

lb
ar

i R
os

a/
G

az
et

a 
do

 P
ov

o/
F

ut
ur

a 
P

re
ss

 



22 Arco Ocupacional Tr a n s p o rT e  as s i s t e n t e d e lo g í s t i c a  1

Atividade 2
 portos da amériCa Latina

1. Em grupo de quatro pessoas, façam uma pesquisa na biblioteca e na internet 
sobre portos marítimos de países da América Latina, de acordo com o seguinte 
roteiro:

Porto do Rio de Janeiro, 2012.

Também um dos mais movimentados do Brasil, o porto do Rio de Janeiro escoa 
produtos de grande valor econômico, como minerais (minério de ferro, manganês), 
carvão vegetal, gás e petróleo, além de grãos como o trigo.
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a) Quais são os principais portos desses países?

b) Em que período da história foram criados?

c) Quais os volumes de carga que exportam e importam por ano?

d) Quais são os três ou quatro principais produtos exportados através de cada 
um deles?

2. Em seus cadernos, façam um resumo do resultado da pesquisa para expor aos 
demais grupos.
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Ao domesticar animais, como cães, cavalos, camelos, bois, o homem passou a apro-
veitar a força deles para se locomover e transportar cargas. Surgiram então os travois 
(do francês travail, que significa trabalho em português), tipo de instrumento terrestre 
puxado por cães ou cavalos. A parte de trás consistia em duas vigas entre as varas, que 
possibilitavam o carregamento de carga ou de pessoas, tal como ilustrado na imagem 
a seguir. 

Breve história do transporte terrestre

Pesquisas realizadas por arqueólogos indicam que o homem primitivo provavel-
mente criou, em torno de 4000 a.C. (antes de Cristo), um tipo de plataforma simi-
lar a um trenó para auxiliá-lo no transporte terrestre de produtos. Feita de troncos, 
galhos, cipós, era puxada pelo homem, deslizando sobre o terreno e, dessa forma, 
facilitava o transporte de cargas maiores ou mais pesadas. 

Travois puxado por um cavalo. Foto de Edward S. Curtis (1868-1952), 
publicada em 1908.

Trenó utilizado na Pré-história.

©
 B

et
tm

an
n/

C
or

bi
s/

L
at

in
st

oc
k 

B
ib

lio
te

ca
 d

o 
C

on
gr

es
so

 A
m

er
ic

an
o,

 W
as

hi
ng

to
n,

 E
U

A



 as s i s t e n t e d e lo g í s t i c a  1    Arco Ocupacional Tr a n s p o rT e 25

Mas o verdadeiro avanço tecnológico alcançado pelo ser humano, que viria a revo-
lucionar os meios de locomoção terrestre, foi a invenção da roda. 

Estudos indicam que a roda teria surgido cerca de 3500 a.C. (antes de Cristo), na 
Mesopotâmia – região onde hoje se localiza o Iraque. Era constituída por três tá-
buas, presas por suportes cruzados, sendo que a tábua central possuía um furo no 
nó da madeira. Apesar de muito rudimentar, permitiu a criação de instrumentos 
puxados por animais, ao estilo das carroças.  

Com a invenção da roda, nossos ancestrais conseguiram deixar o transporte terres-
tre mais rápido e fácil. Com a domesticação de animais, que resultou na aplicação 
da tração animal, tornou-se possível o transporte por longas distâncias, não só de 
carga como das próprias pessoas. O f luxo de pessoas e produtos que então se criou 
favoreceu o crescimento dos primeiros ajuntamentos humanos, transformando-os 
em povoados maiores. 

Em torno de 1500 a.C. (antes de Cristo), os egípcios aperfeiçoaram a roda, crian-
do um modelo de quatro raios. Durante um longo período, seu desenho perma-
neceu praticamente o mesmo, enquanto passou a ter diversos usos, por exemplo 
em moinhos d’água. 

Modelo de transporte utilizando roda. Museu de Karachi, Karachi, Paquistão.
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A roda sofreria alterações realmente significativas apenas muito tempo depois, já no 
século XVI (16), quando surgiu o modelo com raios em forma de cone achatado. 
Mais de dois séculos depois, em torno de 1870, apareceram as rodas de raios de 
arame, usadas em bicicletas. Cerca de dez anos depois foi desenvolvido o aro para 
pneus. Porém, foi só no século seguinte, por volta da década de 1930, que despon-
taram os modelos de rodas de aço estampado, com características mais próximas 
das utilizadas atualmente, mais leves e resistentes, com custo mais baixo e acessível.

Representação de biga (carro de combate) com roda de quatro raios no antigo 
Egito por volta de 1400 a.C. (antes de Cristo).

Modelo de biga com roda de quatro raios feita de ossos e madeira. Civilização egípcia, século  
XIV (14) a.C. (antes de Cristo).
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Da roda aos veículos

Ainda na Antiguidade, o aperfeiçoamento da roda per-
mitiu a criação de diferentes tipos de veículo, que passa-
ram a ser utilizados nos mesmos caminhos primitivos 
antes percorridos a pé. Com esse novo uso, e com a bus-
ca por melhores condições de tráfego para os novos veí-
culos, tais caminhos foram sendo transformados em vias, 
que permitiam percorrê-los com mais facilidade e, ao 
mesmo tempo, possibilitavam acesso mais rápido às ci-
dades – algo semelhante às estradas que surgiriam depois.

A invenção desses veículos e a formação de rotas que 
facilitavam o trânsito de mercadorias e de pessoas leva-
ram à intensificação do comércio e possibilitaram o 
aumento da movimentação de pessoas em busca de 
outros locais para habitar ou trabalhar e a criação  
de novos povoamentos. 

Muitos séculos depois, já no final da Idade Média e início 
da Idade Moderna, com as Grandes Navegações (que você 
relembrou no texto Portugueses e espanhóis: os grandes na-
vegadores), o comércio terrestre entre regiões vizinhas ou 
relativamente próximas perdeu importância para o comér-
cio por via marítima, entre regiões distantes, que passou a 
dar acesso a novas mercadorias e produtos, como as espe-
ciarias, anteriormente pouco disponíveis e muito caras. 

Foi quando Portugal e Espanha tornaram-se potências 
navais, não apenas em função do comércio, mas também 
em razão de interesses políticos, religiosos e econômicos. 

O transporte de pessoas viu surgir desde as bigas da An-
tiguidade, muitas vezes retratadas em filmes de corridas e 
lutas no Império Romano, até inúmeros tipos de carroça, 
charrete, diligência (tipo de carruagem) e outros veículos 
semelhantes, sempre movidos por tração animal; mas viu, 
igualmente, o surgimento de invenções como o palanquim 
e o riquixá, muito difundidos no século XIX (19), movi-
dos por tração humana. 

Você sabia?
Na Mesopotâmia, as guer-
ras eram constantes, e os 
soldados derrotados eram 
transformados, juntamen-
te com as famílias, em 
escravos e transportados 
pelos vencedores em uma 
espécie de carroça dotada 
de rodas de aros.

Se puder, assista ao filme O homem 
do riquixá (Muhomatsu no Issho, 
direção de Hiroshi Inagaki, 1958), 

produzido no Japão, país cujos 
registros históricos indicam o 

surgimento desse tipo de transporte.
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O palanquim era sustentado por dois a quatro servos e utilizado por famílias ricas; 
o riquixá era, e é até hoje, puxado por uma pessoa, funcionando como táxi em 
inúmeros países.

Riquixá no início do século XX (20).

Riquixá no século XXI (21), também conhecido como ciclorriquixá.
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A Revolução Industrial

Com o decorrer do tempo, o desenvolvimento cada 
vez maior do comércio criou a necessidade de melho-
rias nas estradas para dar conta dessa nova realidade, 
fruto de profundas mudanças que estariam para acon-
tecer com a transição do feudalismo para o sistema 
capitalista. 

A Revolução Industrial, ocorrida no final do século XVIII 
(18) e início do XIX (19), acarretou grandes mudanças 
na vida das pessoas e das cidades. As inovações e inven-
ções que viriam a surgir modificariam fortemente o 
transporte terrestre. 

Com a Revolução Industrial, que se deu na Inglaterra, 
país europeu rico em carvão mineral e ferro, uma das 
principais modificações observadas foi o uso do carvão 
para movimentar máquinas: surgiram as máquinas a 
vapor. 

A utilização de máquinas a vapor na indústria têxtil a 
revolucionou e expandiu, levando ao surgimento de 
empregos em maior proporção nas cidades. Esse fato, 
somado à política de arrendamento das propriedades 
rurais para a criação de ovelhas e fornecimento de lã à 
indústria têxtil, provocou a migração de pessoas do cam-
po em direção às cidades em busca de emprego. Conse-
quentemente, ocorreu o declínio da produção agrícola, 
ao mesmo tempo que aumentava a necessidade de abas-
tecimento de gêneros alimentícios nas cidades.

A agricultura, que até então era de subsistência (plan-
tava-se apenas para consumo próprio, sendo o pouco 
excedente trocado por outros produtos, com o mes-
mo fim), passou a ser uma atividade comercial, uma 
vez que procurou justamente produzir cada vez mais 
excedentes para serem comercializados nas cidades.

Com a Revolução Indus-
trial, o transporte cresceu 
em todo o mundo, reali-
zando-se, além dos meios 
marítimos, também por 
meios terrestres, como 
locomotivas e veículos 
com motor a propulsão.

Você sabia?
O escocês John Loudon 
McAdam (1756-1836) in-
ventou o macadame, ter-
mo que surgiu a partir de 
seu sobrenome. Esse é 
um meio barato de pavi-
mentar ruas e estradas 
com pedra britada, aglu-
tinada e comprimida. 
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Os caminhos do Brasil

A atividade econômica, produtiva ou comercial sempre 
necessitou de alternativas para a movimentação de mer-
cadorias, fosse em razão de sua circulação interna no 
Brasil, fosse pela externa, na exportação.

O primeiro meio de transporte com motor a gasolina foi o auto-
móvel, criado na Alemanha por Karl Benz (1844-1929), em 1886, 
com apenas três rodas. A partir dele foram sendo criados outros 
modelos. Em 1908, Henry Ford (1863-1947) lançou, nos Estados 
Unidos, o Ford modelo T, um automóvel relativamente popular.

Você sabia?
Em 1885, o alemão  
Gottlieb Daimler (1834-
1900) inventou o motor 
a explosão de gasolina 
com dimensões que per-
mitissem a ele ser aco-
plado a um triciclo e 
utilizado para a locomo-
ção humana. 

O primeiro automóvel, criado por Karl Benz, em 1886, na Alemanha.

Ford modelo T, lançado por Henry Ford, criado em 1908.
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Após a chegada dos portugueses, o transporte de cargas acontecia com a utilização 
de tração animal e concentrava-se no transporte do pau-brasil, do interior para o 
litoral, de onde era, então, levado pelos portugueses ao mar, rumo a Portugal. No 
decorrer do tempo, foram sendo abertos caminhos para o interior do Brasil, facili-
tando essa movimentação e, ao mesmo tempo, a expansão do domínio português.

A mineração de ouro e de pedras preciosas, como o diamante e a esmeralda – que, 
cerca de 200 anos mais tarde, no início dos anos 1700, iria compor um novo ciclo 
econômico do Brasil –, também levou à criação de novas rotas para a locomoção 
pelo País. 

No fim do século XIX (19), tanto a economia como a sociedade brasileiras sofreram 
importantes transformações devido à chegada dos imigrantes. Com o fim da escra-
vidão e o decorrente aumento do mercado de trabalho e de consumo, as cidades 
cresceram em número e tamanho. Nessa época, o café era o principal produto para 
o crescimento econômico do País cultivado no Brasil desde 1830. A princípio era 
transportado por animais, mas com o aumento da produção foi necessária a am-
pliação das vias para escoá-la com maior facilidade. A exploração do café possibili-
tou o acúmulo de capitais, que foram direcionados para o surgimento de novas 
indústrias em São Paulo e no Rio de Janeiro, tornando-os polos econômicos cada 
vez mais importantes para a economia brasileira.

Mesmo após a Proclamação da Independência, em 1822, tornando-se o Brasil um país independente de 
Portugal, o trabalho escravo continuou a existir no País. Apesar das mudanças que aconteciam em todo 
o mundo, e que também influenciavam o desenrolar da política e da economia brasileiras, ainda foram 
necessários mais de 60 anos para que essa prática fosse abolida em nosso território.

            Jean-Baptiste Debret. Volta à cidade de um proprietário de chácara, 1822. Aquarela sobre papel, 16,2 cm x 24,5 cm.
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Em 1852, surgiu a Companhia Fluminense de Transporte, 
a cujo nome se associa o do banqueiro e empresário Irineu 
Evangelista de Souza (1813-1889), o barão de Mauá, mais 
tarde visconde de Mauá, que criou, participou e incentivou 
ativamente diversas outras atividades voltadas, sobretudo, 
ao transporte, como ferrovias, companhias de navegação, 
estaleiros etc.

A Companhia União e Indústria inaugurou, em 1861, 
uma estrada com seu nome, que representaria o marco 
inicial do transporte por rodovias no Brasil, ligando Juiz 
de Fora (MG) a Petrópolis (RJ).

O transporte de produtos ou mercadorias por caminhões 
começou a acontecer no Brasil no ano de 1908. Os anos de 
1919 e 1925 foram marcados pela instalação, no país, da Ford 
e da General Motors, respectivamente, fatos que deram início 
à produção de veículos automotores em nosso território.

Fonte: SÃO PAULO (Estado). Indústria automobilística. 
Disponível em: <http://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/

historia_republica-industria-automobilistica>.  
Acesso em: 20 mar. 2015.

Rudolf Diesel (1858-1913), 
engenheiro mecânico 
alemão, criou o motor 
com pistão usando uma 
reação química de óleo 
vegetal e oxigênio (O

2
). 

Motores de combustão 
já existiam, mas Diesel 
os melhorou e barateou 
com o uso dessa reação 
química.

Caminhão no século XIX (19). O primeiro caminhão  
movido a gasolina.

Caminhão no século XXI (21).
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A indústria automobilística no País recebeu atenção 
especial do governo federal em dois momentos: no 
segundo governo de Getúlio Vargas (1882-1954) e no 
governo de Juscelino Kubitschek (1902-1976). O pe-
ríodo de governo de Getúlio encerrou-se com sua 
morte, em agosto de 1954; o de Juscelino iniciou-se 
em janeiro de 1956, momento em que a indústria au-
tomobilística passou por grande desenvolvimento no 
Brasil, com a instalação de fábricas ou montadoras de 
automóveis, possibilitando um aumento na oferta  
de postos de trabalho.  

Breve história do transporte ferroviário

A invenção da máquina a vapor, no século XVIII 
(18), possibilitou um grande avanço no transporte 
ferroviário. Tal fato fez com que, pela primeira vez, 
fosse possível pensar no transporte de grandes quan-
tidades de mercadorias ou de recursos naturais ne-
cessários à produção de mercadorias, fenômeno que 
se intensificava naquele momento e que muito em 
breve se tornaria o modo de produção vigente com 
a consolidação do capitalismo.

George Stephenson (1781-1848), engenheiro civil e 
mecânico inglês, foi tido como o inventor do trem. 
O surgimento desse meio de transporte foi um gran-
de marco no século XIX (19). Entretanto, por ser len-
to, circulando a uma velocidade não superior a  
45 quilômetros por hora, o trem tornava as viagens 
inseguras devido aos roubos de carga e passageiros – 
como, certamente, você já deve ter visto em algum 
filme do gênero faroeste ou de caubói, dos Estados 
Unidos.

Esse meio de transporte foi sendo aperfeiçoado com 
o passar do tempo, chegando ao fim do século como  

O Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem (DNER), 
instituído em 1937, introduziu,  
em 1944, o Plano Rodoviário 

Nacional. Tratou-se de um período 
em que foram ampliadas as estradas 

federais do Brasil em cerca de  
1 500 quilômetros.

Fonte: SOUZA, José Carlos M. de. Transporte 
de cargas sob uma abordagem logística. 

Monografia (Pós-Graduação em Logística 
Empresarial). Rio de Janeiro: Universidade 

Cândido Mendes, 2006. Disponível em: 
<http://www.avm.edu.br/monopdf/15/

JOS%C3%89%20CARLOS%20MESSIAS%20
DE%20SOUZA.pdf>.  

Acesso em: 20 mar. 2015.
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o mais moderno e eficiente para o transporte de pessoas e mercadorias no mundo 
todo. Acompanhando a evolução tecnológica ocorrida em todas as áreas do conheci-
mento, atualmente os trens são ultramodernos, atingindo uma velocidade de até  
250 quilômetros por hora, como os TGV (abreviação do francês train à grande  
vitesse, que, em português, significa trem de alta velocidade).

Trem de alta velocidade (TGV).

Foi também na Inglaterra que surgiu o primeiro trem metropolitano, o metrô, idealizado como solução para 
o crescente tráfego de veículos pelas ruas, já no ano de 1863, em Londres. Era composto por uma locomotiva 
a vapor e alguns vagões, iluminados a gás, que deixavam todo enfumaçado o túnel pelo qual circulavam.

Primeiro metrô de Londres, na Inglaterra.
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Transporte ferroviário no Brasil

O transporte ferroviário avançou no Brasil até cerca do fim do século XIX (19), com 
a expansão da malha e do uso desse meio de transporte. Pode-se dizer que, até 
então, não havia transporte rodoviário de cargas por caminhões, e o transporte 
ferroviário era uma solução de baixo custo.

Em 1828, o governo imperial do Brasil instituiu uma primeira lei para o incentivo às 
estradas de ferro. Após quatro anos, um projeto pioneiro para criação de uma rede 
ferroviária não recebeu o apoio necessário do império e acabou, então, frustrado.

Uma nova lei, em 1835, a Lei Imperial no 101, já na regência de Diogo Antônio Feijó 
(1784-1843), pretendia implantar uma rede ferroviária brasileira, concedendo condições 
favoráveis e privilegiadas por 40 anos a quem construísse e, posteriormente, explorasse 
malhas que interligassem o Rio de Janeiro às capitais da Bahia, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul. Entretanto, não havia garantias de retorno do investimento nem de 
lucratividade da operação, e, como resultado, não apareceram candidatos dispostos a 
essa empreitada.

Mesmo assim, essa lei serviu de base para que grupos empresariais fizessem projetos 
para implementar o que seria a primeira ferrovia no Brasil. 

Nova iniciativa governamental, o Decreto-lei no 641, de 1852, concedeu novas 
vantagens econômicas e garantias quanto ao capital investido, dilatou prazos de 
concessão e atribuiu, aos empreendedores, o direito a realizar desapropriações. Porém, 
mesmo assim, a limitação dos lucros ainda era um empecilho. 

Por fim, novos incentivos fizeram com que o interesse internacional pelo empreen-
dimento no Brasil aumentasse, de modo que vieram a ser, enfim, construídas as 
primeiras estradas de ferro do País. 

Lançamento da pedra fundamental da Estrada de Ferro Mauá, realizado 
no dia 30 de abril de 1854, na localidade de Fragoso, em Magé (RJ).
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A primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 30 de abril de 1854, com apenas 
14,5 quilômetros de extensão, construída pelo barão de Mauá, ligando o porto de 
Mauá, na Baía de Guanabara, a Raiz da Serra, no caminho de Petrópolis, na pro-
víncia do Rio de Janeiro.

A segunda estrada de ferro do Brasil, inaugurada em 1858, foi construída pela The 
Recife and São Francisco Railway Company e ligava Cinco Pontas à Vila do Cabo, 
ambos em Pernambuco. A construção terminou somente em 1862.

Também em 1858 foi inaugurado o primeiro trecho da Companhia Estrada de Ferro 
Dom Pedro II (2o), ligando a Estação da Corte a Queimados, no Rio de Janeiro; 
chamada mais tarde de Estrada de Ferro Central do Brasil. 

No Brasil, as locomotivas receberam o apelido de “maria-fumaça”, e até hoje algumas delas podem ser 
vistas, ainda em funcionamento, em circuitos turísticos de alguns Estados, como em Jaguariúna, no in-
terior de São Paulo, ou Tiradentes, em Minas Gerais.

Trem maria-fumaça sobre a ponte do Rio Uruguai inaugurada em 1913. Há alguns trens como esse destinados ao turismo, 
a exemplo do existente em Jaguariúna, São Paulo.
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Essa foi uma das principais ferrovias do País, promovendo seu desenvolvimento ao 
fazer ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo quando foi conectada à Estrada de 
Ferro São Paulo e, posteriormente, a Minas Gerais, por meio do entroncamento 
com a Estrada de Ferro Minas-Rio.

Já no Estado paulista, a São Paulo Railway Company foi a primeira estrada de 
ferro construída. Sua principal função era transportar a produção cafeeira do Vale do 
Paraíba. A ferrovia, com 159 quilômetros, ligava o município de Santos, onde se lo-
calizava o porto, ao de Jundiaí, tendo como ponto de passagem a cidade de São 
Paulo, além de cruzar outros municípios.

Com o objetivo de levar a ferrovia para além do município de Jundiaí, foi fundada 
em 1872 a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, indo, a princípio, de Jundiaí 
até Campinas, e depois para outros municípios do interior.

Estação de Cruzeiro (SP) na Estrada de Ferro Minas-Rio, em 1885. Fotografia de Marc Ferrez.

Anúncio da São Paulo Railway Company publicado em 1889.
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Nessa época, a economia paulista apresentou um desenvolvimento nunca visto 
antes com a expansão das lavouras de café e, ao mesmo tempo, do algodão; foi 
também o período em que, na capital de São Paulo, surgiram as primeiras indústrias 
próximas de sua região central.

A malha ferroviária é impulsionada no Brasil com o surgimento de várias estradas 
de ferro, entre elas a Vitória-Minas e a Madeira-Mamoré.

Trecho da Serra da São Paulo Railway, em foto da primeira metade do 
século XX (20).
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Estrada de ferro que liga o estado do Espírito Santo ao de Minas 
Gerais, em 1967.

Ferrovia Madeira-Mamoré, 1909-1910. Fotografia de 
Dana Merrill.
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Breve história do transporte aéreo

Desde tempos bastante remotos, o homem, provavelmente por observar os pássaros, 
sempre teve o desejo de voar. E tentou fazê-lo, aliás, de inúmeras formas, começan-
do pela criação de asas, a serem movimentadas pelos braços. 

Em 1709, Bartolomeu de Gusmão (1685-1724), nascido em Santos (SP), teria sido 
o primeiro homem a construir um balão movido a ar quente. Seu feito durou ape-
nas alguns minutos, mas foi presenciado pela corte do rei, em Portugal. Voar em 
balões, ato conhecido como balonismo, havia se popularizado na Europa.

Frei Bartolomeu na sala dos embaixadores, da Casa da Índia, a 8 de agosto de 1709, diante de d. João V (5o) e sua 
corte, século XIX (19). Museu Paulista da Universidade de São Paulo.
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Tentativas de voo de Otto Lilienthal (1848-1896) na década de 1890.
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Cerca de 200 anos mais tarde, em 1906, Alberto Santos Dumont (1873-1932), 
cidadão brasileiro, apresentou em Paris, na França, o que teria sido o primeiro avião. 
Antes disso, ele também tinha voado em um dirigível com o qual contornou a 
Torre Eiffel, em Paris.

Santos Dumont contornando a Torre Eiffel, Paris, 
França, com dirigível em 1901.

Voo de Santos Dumont no 14 Bis no Campo de Bagatelle, em Paris, França, em 1906.
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Não há um consenso sobre quem foi o inventor do avião. 
Alguns acreditam que os irmãos Wright, estadunidenses, 
tenham sido os precursores, porém eles utilizaram trilho e 
catapultas para que o equipamento alçasse voo, enquanto o 
voo do 14 Bis, de Santos Dumont, ocorreu sem que se re-
corresse a outros equipamentos que não o próprio avião. Por 
essa razão, ele é tido como o pai da aviação moderna.

Diferentemente dos irmãos Wright, que não se preocuparam 
em divulgar seu invento, o voo do 14 Bis de Santos Dumont 
foi registrado na imprensa e testemunhado pelo público.  

A partir da 2a Guerra Mundial, na qual os aviões tiveram 
importante papel, esse meio de transporte apresentou 
uma grande evolução em termos de maior capacidade de 
carga, segurança, velocidade e alcance, bem como no 
tipo de material com que as aeronaves eram construídas, 
como alumínio e fibras de aço e de carbono, materiais 
bastante utilizados na aviação atual.

Se você se interessou pe-
la história do início da 
aviação procure ler o livro 
em quadrinhos Santô e 
os pais da aviação, de 
Spacca (2005). O autor e 
desenhista recupera, com 
humor e fidedignidade, os 
fatos históricos que deci-
fram traços dessa histó-
ria. Confira!

Aviões cargueiros.

A jornada de Santos-Dumont
e de outros homens 
que queriam voar

Filho de um rico fazendeiro de café, 
Alberto Santos-Dumont foi desde 
pequeno fascinado por máquinas, 

principalmente as que saíam do chão. 
Como ele, dezenas de outros inventores —
brasileiros, franceses, alemães, americanos, 

suecos, australianos… — buscaram, cada um 
à sua maneira, realizar o sonho de voar. 

Conheça em quadrinhos a história dessa 
corrida para o céu.

ISBN 85-359-0745-9

 Capa_Santo Azul_NN  11/9/05  10:21 AM  Page 1
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Desde essa época, portanto, a utilização de aviões como meio de transporte tornou-
-se mais intensa, pois eles possibilitavam viagens rápidas, em contraponto às de 
navios, que duravam meses. 

Esse meio de transporte obteve um grande crescimento nas últimas três décadas no 
que se relaciona ao transporte de pessoas. Tal fato foi proveniente de mudanças 
estruturais ocorridas no setor: modernização de aviões e aeroportos, além da redu-
ção dos preços das passagens, o que permitiu maior acesso à população para utilizar 
esse meio de transporte.

O transporte de passageiros tem vivenciado crescimento significativo, porém o 
mesmo não acontece com o de cargas. Neste caso, o custo elevado decorrente da 
incapacidade de deslocamento de grandes volumes, bem como os gastos com ma-
nutenção (peças de reposição) das aeronaves e com combustível, contribuem para 
o aumento dos valores referentes a esse tipo de transporte. Desse modo, o transpor-
te aéreo de cargas ocorre, principalmente, em casos específicos: cargas leves, produ-
tos perecíveis e necessidade de agilidade no envio de produtos. 
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unida d e 2

O mundo do trabalho
Para que sua formação seja mais completa e você compreenda 
o sentido do seu aprendizado, é importante iniciá-la conhe-
cendo como surgiu a logística. Traçar esse caminho na histó-
ria é relevante, pois aprendemos muito sobre a atualidade a 
partir do passado.

Vamos começar com esta reflexão: Será que o termo logística 
era comum há 20 anos? Caso você seja jovem, pergunte a seus 
pais, parentes ou vizinhos se costumavam ouvir esse termo em 
locais de trabalho, jornais ou até mesmo entre amigos.

Para começarmos a compreender o que faz um profissional na 
área de logística, é fundamental conhecer qual é o cenário em 
que ela surgiu e se desenvolveu.

Vamos voltar no tempo e recuperar como a organização do tra-
balho se alterou e foi, gradualmente, necessitando de novas fun-
ções que respondessem, a contento, às demandas de produção.

Trabalho sem a exploração do homem  
pelo homem?

Como você imagina que eram o trabalho e a vida da população 
antes de surgirem as máquinas? Como era a sociedade sem elas? 
Em sua opinião, sempre existiu salário? Sempre existiu o lucro? 
No tempo em que as máquinas ainda não tinham sido desen-
volvidas, como será que a população trabalhava e se sustentava?

Observe a seguir as pinturas feitas pelo artista francês Jean-
-François Millet (1814-1875), que retratam o modo de vida 
dos camponeses.
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Jean-François Millet. A colheita de batatas, 1855. Óleo sobre tela, 54 cm x 65,2 cm.

Jean-François Millet. O semeador, 1850. Óleo sobre tela. 101,6 cm x 82,6 cm.
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Desde as primeiras civilizações de que se tem notícia, 
o ser humano habitou o campo. As pessoas se ocupa-
vam da agricultura, para produzir alimentos para o 
próprio consumo. Os poucos excedentes eram utiliza-
dos para serem trocados por outros produtos agrícolas 
ou outras mercadorias.

Assim, um dava leite em troca do trigo; outro, carne por 
frutas e legumes, e assim por diante, troca essa chamada 
de escambo.

A vida era orientada pela cadência da natureza: as estações 
do ano indicavam a melhor época para plantar e colher; 
as marés, o momento para pescar etc. O tempo era usa-
do para cuidar das necessidades da sobrevivência, mas 
controlado pelos próprios camponeses.

Fonte: SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sdecti). Sociologia: 

caderno do estudante. Ensino Médio. São Paulo: Sdecti/SEE, 
2015. v. 1.

Nesse período predominou, portanto, o conceito de tra-
balho, que é diferente do de emprego.

A formação de um mercado de consumo e do comér-
cio desses produtos, contudo, invadiu a vida cotidiana 
e ampliou a exploração do homem pelo homem, tor-
nando as condições de vida e sobrevivência no campo 
mais difíceis. 

Os proprietários de terras passaram a cultivar e a criar 
seus rebanhos de forma mais intensa, começando a co-
mercializar a produção excedente, ou seja, aquela que 
sobrava depois de separado o que iria ser consumido para 
sustento próprio.

Trabalho: Pode ser compre-
endido como uma atividade 
realizada por seres humanos 
que, na transformação da 
natureza, utilizam esforço fí-
sico e mental para a produ-
ção, dessa forma promoven-
do a própria sobrevivência.
Emprego: É uma relação 
firmada entre o proprietário 
dos meios de produção – que 
são ferramentas, terras, má-
quinas etc. – e o trabalhador. 
Nesse contrato, o empregador 
compra a força de trabalho, 
ou seja, paga pelo trabalho.
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Naquela época, as pessoas que não possuíam pequenos pedaços de terra ou o direi-
to a utilizá-las para cultivo, ou que não dominavam ofícios – aqueles que não eram 
marceneiros, ferreiros, artesãos, soldados etc. – formavam a maioria da população. 
Essas pessoas, portanto, eram obrigadas a trabalhar para outros e obter em troca 
apenas alimento e uma instalação que lhes servisse de moradia.

É importante notar que, mesmo no período pré-capitalista, a produção de alimen-
tos e a sua comercialização demandavam uma organização, a qual foi sendo apri-
morada para determinados fins.

Imagine o exército romano em 800 a.C. (antes de Cristo): 

•	 Como organizava as estratégias de combate? 

•	 Como produzia e entregava refeições, água, medicamentos? 

Havia um grupo destacado nos exércitos especialmente designado para ser respon-
sável pelo planejamento de todas essas etapas.

Na construção das pirâmides do Egito, também não foi diferente. Era preciso or-
ganizar o trabalho, distribuir as tarefas aos escravos, alimentá-los, movimentar 
pedras etc. 

Já havia, portanto, nessas ações, a semente da logística.

Revolução Industrial e sociedade

Quando se fala em revolução, é comum associarmos o termo a algum acontecimen-
to conturbado. Alguns o utilizam para expressar a confusão causada por um dia de 
mudança de casa, outros para os transtornos causados pelas águas das chuvas inva-
dindo sua casa, por um dia de greve nos transportes etc. 

Mas revolução, conceitualmente, se refere a um momento na história em que 
mudanças profundas ocorrem em várias esferas da sociedade, envolvendo a 
vida cotidiana, a política, a economia, a cultura e as relações sociais. A Revo-
lução Industrial foi muito relevante para a humanidade, pois ocasionou trans-
formações profundas no modo de produção das mercadorias e nos modos de 
vida das populações, tendo se iniciado na Europa e atingido, posteriormente, 
o mundo todo.
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Camponês arando o campo.

Uso de ferramentas pelo homem primitivo (detalhe de 
litrogravura de O. Hauser).

Transição para a força mecânica (pintura de 1800 feita por artista desconhecido). 
Walker Art Gallery, Liverpool, Reino Unido.
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Atividade 1 
situando a revoLução industriaL

1. Observe o mapa a seguir e procure localizar o Reino Unido atual. Caso 
tenha dificuldade, faça o exercício na biblioteca ou no laboratório de infor-
mática, para consultar um atlas. Aproveite o exercício e localize outros paí-
ses, como França, Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, entre outros.

Se tiver oportunidade, faça uma busca na internet e assista à abertura dos Jogos olímpicos de 2012, 
ocorridos em Londres, na Inglaterra. O tema foi a transformação do país, que passou do modo agrícola 
ao industrial. É o campo dando lugar às chaminés e agricultores se transformando em operários.

Do campo à industrialização: a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra.
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2. Quais são as principais características da Revolução Industrial? Escreva com 
detalhes sua resposta e depois discuta com a turma.

  

 

 

 

800 km

Atelier de cartographie de Sciences Po, 2007,
www.sciences-po.fr/cartographie

Pedagogical use only. For any other use
dissemination or disclosure, either whole
or partial, contact : carto@sciences-po.fr

Seul l’usage pédagogique en classe
ou centre de documentation est libre.
Pour toute autre utilisation, contacter :
carto@ sciences -po.fr
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ATELIER de Cartographie de Sciences Po. Disponível em: <http://cartographie.sciences-po.fr/
en/europe>. Acesso em: 20 mar. 2015. Mapa original (base cartográfica com generalização; 

algumas feições do território não estão representadas; colorizado para fins didáticos).
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Gravura retratando o trabalho infantil no início da 
industrialização.

Da manufatura à mecanização da produção

A manufatura, ou seja, a produção feita com as próprias mãos, foi perdendo espaço 
para a mecanização. 

A invenção da máquina a vapor, citada na Unidade 1, permitiu às indústrias um 
salto significativo na produção. O trabalho feito anteriormente de maneira artesanal 
era lento e heterogêneo. Se você moldar o barro para fazer um jarro, o próximo que 
fizer poderá ser semelhante, mas nunca ficará idêntico ao primeiro. As máquinas, 
porém, ofereciam a possibilidade de tornar os produtos homogêneos. Além disso, o 
tempo de produção passou a ser mais curto. Com isso, o proprietário conseguia 
produzir mais, vender mais e lucrar mais.

Foi nesse período também que nasceu a ideia de emprego, pois o trabalho realizado 
em um dia era pago pelo proprietário dos meios de produção. Contudo, não havia 
emprego para toda a população, e a pobreza e a fome começaram a se alastrar. Se, 
de um lado, a produção crescia, de outro, as condições de trabalho e de vida da 
população que havia fugido do campo em busca de emprego eram difíceis.

Veja como eram as condições de trabalho nesse período:

•	 os salários eram baixos;

•	 as fábricas contratavam principalmente mulheres e crianças, pois os salários eram 
ainda mais baixos do que os pagos aos homens. A eles eram destinadas as funções 
que dependiam de força física;

•	 as crianças eram recrutadas em orfanatos, a partir de quatro anos de idade, para 
o trabalho na indústria têxtil;
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•	 os trabalhadores não tinham férias, descanso semanal ou outros direitos;

•	 a jornada de trabalho diária chegava a 16 horas;

•	 todos os empregados estavam sujeitos a castigos físicos, e as trabalhadoras eram, 
com frequência, violentadas pelos capatazes.

Mas, se os proprietários dos meios de produção impunham essas condições aos 
trabalhadores, estes, por sua vez, reagiam contra isso.

Apesar da pobreza e da fome, os empregados das indústrias começaram a se orga-
nizar a fim de melhorar as condições de trabalho, até mesmo com reações violentas, 
por exemplo, expressas pelo movimento ludista, ou luddita, no início do século 
XIX (19). 

Esse movimento caracterizou-se pela iniciativa dos operários de quebrarem as má-
quinas dentro das fábricas, como forma de protesto contra as condições de trabalho. 

Ned Ludd inspirou o movimento de revolta daqueles que acreditavam que as má-
quinas eram responsáveis por não haver emprego para todos.

Movimento ludista. 
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Atividade 2 
maquinaria e emprego

1. Em grupo, discutam o que compreenderam sobre as condições de trabalho na 
época da Revolução Industrial.

2. Agora, respondam às seguintes questões:

a) Vocês consideram que a maquinaria era responsável por não haver emprego para 
todos? Por quê?

 

b) Quebrar máquinas era um ato contra os equipamentos?

 

c) Existem semelhanças entre o emprego daquela época e o de hoje? Quais?

 

3. Organizem uma apresentação criativa sobre o que discutiram para os demais 
grupos.

Fonte: SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação (Sdecti). Sociologia: caderno do estudante. Ensino Médio. São Paulo:  

Sdecti/SEE, 2015. v. 1.



 as s i s t e n t e d e lo g í s t i c a  1    Arco Ocupacional Tr a n s p o rT e 53

unida d e 3

A organização do 
trabalho: taylorismo, 
fordismo e toyotismo
Esta Unidade é destinada ao estudo das formas de organização 
do trabalho no século XX (20). Conhecer as características de 
cada uma delas é importante, pois lhe permitirá identificar como 
o trabalho se organizou na logística, bem como lhe apresentará 
o planejamento de novas formas de realizar tarefas e como lidar 
com imprevistos.

Pense em alguma atividade que você costuma fazer em casa: 
higienizar o banheiro, consertar a porta do armário, cozinhar etc. 
Mesmo inconscientemente, talvez você se organize para realizar 
essas tarefas: você calcula o tempo que levará para realizá-las; 
verifica se tem todas as ferramentas e produtos para um conserto 
ou os produtos adequados para a limpeza; e faz uma lista para 
não esquecer nada. Depois, você avalia o resultado: o armário 
ficou bom, a limpeza ficou adequada, e assim por diante. 

Se você considerar o trabalho realizado nas indústrias, no comér-
cio, nos serviços, verá que algumas situações são muito semelhan-
tes. Mas, na empresa, a organização é estudada minuciosamente, 
para que cada tarefa seja feita em menos tempo. Essa foi a lógica 
arquitetada no início do século XX (20) por Frederick W. Taylor 
(1856-1915), cujo pensamento ficou conhecido em todo o mun-
do como taylorismo.

Como pensava Taylor nessa época? 

Taylor acreditava que os operários “faziam cera” no trabalho, 
conforme a própria expressão utilizada por ele; que escondiam 
dos patrões como realizavam cada atividade e eram contrários 
a produzir diariamente tanto quanto fosse possível.
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Ele também achava que os sindicatos tinham uma visão 
errada, pois queriam que os operários trabalhassem me-
nos e em melhores condições.

Como solução para esse caso, Taylor desenvolveu o que 
chamou de “organização científica do trabalho”. 

Como era essa organização?

Taylor observou o trabalho dos carregadores de barras 
de ferro, operários em grande parte provenientes de paí-
ses da Europa que se encontravam em situação econô-
mica difícil.

Havia 75 carregadores, e cada barra pesava 45 quilos. 
Cada homem carregava 12,5 toneladas de ferro por dia 
trabalhado.

Antes do 
taylorismo

Com o 
taylorismo

Número de 
carregadores 75 75

Toneladas 
transportadas por 
dia (1 tonelada = 
1 000 quilos) 

12,5 47

Como Taylor conseguiu aumentar a produtividade? 

•	 Segundo ele, uns planejam e outros executam o tra-
balho, ou seja, ele compreendia que alguns eram des-
tinados a pensar e outros a executar. Por isso, havia a 
divisão entre os que pensavam como carregar as barras 
e os que só utilizavam a força física. 

•	 Com base na observação do trabalho, ele propôs o 
controle do tempo e dos movimentos, isto é: ele sabia 
que um movimento era feito em “x” segundos e outro 
em “y” segundos. A intenção era que o empregador 
tivesse controle sobre todo o processo de trabalho, e, 
assim, na visão de Taylor, os empregados não fariam 
mais “cera”. 

Produtividade: “Resultado 
da divisão da produção físi-
ca obtida numa unidade de 
tempo (hora, dia, ano) por 
um dos fatores empregados 
na produção (trabalho, ter-
ra, capital). Em termos glo-
bais, a produtividade ex-
pressa a utilização eficiente 
dos recursos produtivos, 
tendo em vista alcançar a 
máxima produção na menor 
unidade de tempo e com os 
menores custos.”

SANDRONI, Paulo. Dicionário de 
economia do século XXI. 8. ed. 

revista e ampliada. Rio de Janeiro: 
Editora Record, 2014. p. 694.
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•	 O trabalhador precisava obedecer aos comandos, inicialmente feitos por Taylor, 
sobre o momento e o tempo exatos de se mover, sempre com a vigilância e a su-
pervisão constantes das chefias. 

Taylor, no entanto, considerou que nem todo carregador poderia executar seu mé-
todo e, assim, incluiu mais um item em sua lista de procedimentos para obter a 
produção pretendida: a seleção científica do trabalhador, acompanhada do devido 
treinamento para realizar a tarefa tal como esperada por quem a tinha planejado.

Para realizar a seleção dos trabalhadores, ele observou o comportamento dos carre-
gadores, pois, em sua concepção, não seria qualquer operário que se submeteria às 
exigências do trabalho nesse novo método. Pesquisou o passado, o caráter, os hábi-
tos e, principalmente, as pretensões de cada trabalhador. 

Finalmente, ele encontrou um imigrante holandês cujos hábitos lhe pareceram 
adequados. Este estava construindo, ele mesmo, uma casa para morar com a famí-
lia. Fazia isso pela manhã; depois, corria para o emprego, onde carregava barras de 
ferro; e, ao voltar para casa, continuava a construção. Todos diziam que esse ope-
rário era muito econômico. Esse trabalhador reunia as “qualidades” que Taylor 
desejava, e recebeu o nome de Schmidt. 

Atividade 1 
sChmidt e tayLor 

1. Leia a seguir o diálogo de Taylor com Schmidt, o trabalhador que ele pretendia 
selecionar. Esse diálogo foi retirado do livro Princípios de administração científi-
ca, que teve sua primeira edição publicada em 1911.

— Schmidt, você é um operário classificado? 

— Não sei bem o que o senhor quer dizer. 

— Desejo saber se você é ou não um operário classificado.
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 — Ainda não o entendi.

 — Venha cá. Você vai responder às minhas perguntas. Quero saber 

se você é um operário classificado, ou um desses pobres-diabos que 

andam por aí. Quero saber se você deseja ganhar $ 1,85 dólar por dia, 

ou se está satisfeito com $ 1,15 dólar que estão ganhando todos esses 

tontos aí. 

— Se quero ganhar $ 1,85 dólar por dia? Isto é que quer dizer um 

operário classificado? Então, sou um operário classificado. 

— Ora, você me irrita. Naturalmente que deseja ganhar $ 1,85 por dia; 

todos o desejam. Você sabe perfeitamente que isso não é bastante 

para fazer um operário classificado. Por favor, procure responder às 

minhas perguntas e não me faça perder tempo. Venha comigo. Vê 

esta pilha de barras de ferro? 

— Sim.

— Vê este vagão? 

— Sim.

— Muito bem. Se você é um operário classificado, carregará todas 

estas barras para o vagão, amanhã, por $ 1,85 dólar. Agora, então, 

pense e responda à minha pergunta. Diga se é ou não um operário 

classificado.

— Bem, vou ganhar $ 1,85 dólar para pôr todas estas barras de ferro 

no vagão, amanhã? 

— Sim; naturalmente, você receberá $ 1,85 dólar para carregar uma 

pilha, como esta, todos os dias, durante o ano todo. Isto é que é um 

operário classificado e você o sabe tão bem como eu.

— Bem, tudo entendido. Devo carregar as barras para o vagão, ama-

nhã, por $ 1,85 dólar e nos dias seguintes, não é assim?

— Isso mesmo.
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— Assim, então, sou um operário classificado.

— Devagar. Você sabe, tão bem quanto eu, que um operário classifi-

cado deve fazer exatamente o que se lhe disser desde manhã à noite. 

Conhece você aquele homem ali?

— Não, nunca o vi.

— Bem, se você é um operário classificado deve fazer exatamente o 

que este homem lhe mandar, de manhã à noite. Quando ele disser 

para levantar a barra e andar, você se levanta e anda, e quando ele 

mandar sentar, você senta e descansa. Você procederá assim durante 

o dia todo. E, mais ainda, sem reclamações. Um operário classificado 

faz justamente o que se lhe manda e não reclama. Entendeu? Quan-

do este homem mandar você andar, você anda; quando disser que se 

sente, você deverá sentar-se e não fazer qualquer observação. Final-

mente, você vem trabalhar aqui amanhã e saberá, antes do anoitecer, 

se é verdadeiramente um operário classificado ou não.

TAYLOR, Frederick W. Princípios de administração científica.  
8. ed. São Paulo: Atlas, 1990. p. 45-6.

2. Agora, responda às questões a seguir. 

a) Qual é sua opinião sobre a entrevista feita por Taylor? O que lhe pareceu conve-
niente nela? E o que lhe pareceu inconveniente? 

Conveniente 

Inconveniente 



58 Arco Ocupacional Tr a n s p o rT e  as s i s t e n t e d e lo g í s t i c a  1

b) Como são as entrevistas de emprego na atualidade? São diferentes da feita por 
Taylor no momento da “promoção” de Schmidt? Justifique. 

 

c) O que você achou das características valorizadas por Taylor (que constam do 
texto Como era essa organização?, apresentado antes desta atividade) para encon-
trar o operário para a tarefa a ser executada? 

 

3. Foi dessa forma que Taylor conseguiu praticamente quadruplicar a produtivida-
de no trabalho. Leia a seguir a opinião de Taylor sobre Schmidt, mesmo sendo 
ele o operário ideal para o aumento da produção.

Ora, o único homem, entre oito, capaz de fazer o trabalho, não tinha 

em nenhum sentido característica de superioridade sobre os outros. 

Apenas era um homem tipo bovino – espécime difícil de encontrar e, 

assim, muito valorizado. Era tão estúpido quanto incapaz de realizar 

a maior parte dos trabalhos pesados. A seleção, então, não consistiu 

em achar homens extraordinários, mas simplesmente em escolher 

entre homens comuns os poucos especialmente apropriados para o 

tipo de trabalho em vista.

TAYLOR, Frederick W. Princípios de administração científica.  
8. ed. São Paulo: Atlas, 1990. p. 54-5.
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Agora escreva nas linhas a seguir sua opinião sobre o texto.

 

Operário “tipo bovino”?

Para Taylor, portanto, era natural que alguns mandassem e outros obedecessem, e 
os mandados deveriam ser do “tipo bovino”, o que em outras palavras significava 
que cada operário não deveria refletir sobre a organização do trabalho.

Tendo em vista que o objetivo de Taylor era aumentar a produtividade e os lucros 
das empresas, faltava para ele, ainda, aperfeiçoar seu método. Era necessário reduzir 
a quantidade de trabalhadores.

Em outra experiência que realizou, ele conseguiu reduzir o número de trabalhado-
res e o custo do carregamento diário, conforme você pode observar na tabela a seguir. 

Antigo sistema Com o taylorismo

Número de trabalhadores 400 a 600 140

Toneladas médias/dia/
homem 16 59

Remuneração us$ 1,15 us$ 1,88

Custo do carregamento/
tonelada us$ 0,072 us$ 0,033

Fonte: TAYLOR, Frederick W. Princípios de administração científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1990.

Atividade 2 
o tayLorismo existe ainda hoje?

Como você pôde observar, o fenômeno da redução de pessoal não é novo, pois esse é 
um dos motores que sustenta o capitalismo. Em outras palavras, diminuir custos é um 
dos pilares para a acumulação de capital. 
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1. Em grupo, discutam:

a) Quais são, na opinião de vocês, os aspectos mais importantes na lógica de tra-
balho elaborada por Taylor? 

 

b) Existe taylorismo ainda hoje? Se sim, em quais situações vocês o observam? Em 
quais ocupações vocês identificam esse modo de organização do trabalho?

 

 

  

 

2. Escolham uma ocupação com a qual tenham contato ou na qual possuam expe-
riência. Reflitam: 

 O taylorismo do início do século XX (20) está presente na organização desse 
trabalho? Por quê?
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3. Com auxílio do monitor, você e seus colegas poderão montar um painel das 
ocupações que cada grupo elegeu e analisar se o taylorismo está, ou não, presen-
te no mundo do trabalho hoje. Se estiver, como ele se apresenta?

 

O fordismo na esteira do taylorismo 

Fordismo talvez seja uma palavra mais familiar para você do que taylorismo. O 
termo é derivado do nome de seu idealizador, Henry Ford, empresário estaduni-
dense da indústria automotiva. 

Ford procurou aperfeiçoar o pensamento de Taylor e concluiu que ganharia ainda 
mais tempo se as peças fossem até os operários, e não o inverso, como acontecia 
até então. 

Além de arquitetar a esteira mecânica, Henry Ford teve outro papel que trouxe 
consequências para o mundo todo: construiu o primeiro carro popular da história, 
o Ford T. Sua produção em série deveria vir associada ao consumo em série, pois 
Ford tinha a convicção de que a produção em massa reduziria os custos do auto-
móvel e, com isso, o preço final do produto seria menor.

Ford T, modelo mais conhecido no Brasil como “Ford bigode”. Esteiras e trilhos aéreos com peças que abasteciam as 
linhas de montagem nas indústrias que adotavam o 
modelo fordista.
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Essas foram inovações importantes na organização do trabalho, do ponto de vista 
da produção. No entanto, o trabalho ficou mais intenso e sem pausas.

Veja a seguir como se deu a redução do tempo na montagem do automóvel no 
fordismo.

Etapas Tempo de montagem de um veículo

Antes do taylorismo 12 horas e 30 minutos

Com o taylorismo 5 horas e 50 minutos

Com “treinamento” dos operários 2 horas e 38 minutos

Com a linha de montagem automatizada  
(em 1914) 1 hora e 30 minutos

Fonte: GOUNET, Thomas. Fordismo e toyotismo na civilização do automóvel.  
São Paulo: Boitempo, 1999.

O fordismo, portanto, foi motivado pelos mesmos princípios do taylorismo. 

Os operários, no entanto, percebiam que cada vez mais executavam um trabalho 
mecanizado e sem qualificação. Eles se organizaram e reinvidicaram melhores 
condições de trabalho. Ford as aceitou e implementou as seguinte medidas:

•	 ofereceu salário de US$ 5 por dia (antes o pagamento era de US$ 2,50); 

•	 estabeleceu jornada diária de oito horas de trabalho.

No entanto, esse plano não era para todos. Assim como Taylor aplicou uma “seleção 
científica do trabalhador”, as novas condições de Ford eram apenas para os homens 
que tivessem certos hábitos esperados pela empresa: 

•	 não consumissem bebidas alcoólicas; 

•	 provassem ter boa conduta; e

•	 destinassem o salário totalmente à família.

Henry Ford criou, por exemplo, um departamento de serviço social para acompanhar 
a vida dos trabalhadores que contavam com esse tipo de contrato de trabalho. 

As visitas às casas dos operários fizeram com que praticamente ⅓ deles (28%) 
perdessem essa condição. 

É bom lembrar que, mesmo dobrando o salário e reduzindo a jornada de trabalho, 
Ford ainda assim conseguiu baratear o preço do carro. Para se ter uma ideia:  
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o capital da empresa em 12 anos (de 1907 a 1919) passou de 2 milhões para  
250 milhões de dólares.

Outras indústrias se expandiram e passaram a utilizar os mesmos princípios de 
Taylor e Ford: esteiras, controle dos tempos e dos movimentos e trabalhos repetiti-
vos sob a supervisão de um contramestre, atualmente denominado nas empresas 
como supervisor, líder de equipe etc.

A jornada de trabalho sempre foi de 8 horas diárias?

Nem sempre foi assim. Durante a 1a Revolução Industrial, não havia limite para a 
jornada diária de trabalho. Mesmo as crianças trabalhavam 14, 16 horas por dia.

Foi em 1919 que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) estabeleceu 
uma convenção que limitava a jornada de trabalho a 8 horas diárias e a semanal 
a 48 horas. 

No Brasil, foram necessárias diversas lutas sindicais, iniciadas no século XIX (19), 
para a conquista das 8 horas diárias. No entanto, foi apenas em 1934 que a Cons-
tituição determinou a jornada de trabalho de 8 horas diárias ou 48 semanais.

Atualmente, a jornada semanal de trabalho definida pela Constituição Federal de 1988 
é de 44 horas. Esse tema permanece sempre em constante debate; de um lado tenta-se 

Trabalhadora em fábrica de relógios na Inglaterra sendo observada por um contramestre. Foto de 1946.
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mantê-la, e, de outro, reduzi-la. No momento há forte pres-
são para que a jornada legal seja limitada a 40 horas.

Na França, por exemplo, no auge da crise do emprego 
na década de 1980, o governo determinou a redução da 
jornada de trabalho semanal para 35 horas, com o intui-
to de criar mais empregos.

Fonte: DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E 
ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS (DIEESE). Redução da Jornada de 

Trabalho no Brasil. Nota Técnica, n. 16, mar. 2006. Disponível em: 
<http://www.dieese.org.br/notatecnica/2006/

notatec16ReducaoDaJornada.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2015.

O filme Tempos modernos, de Charlie Chaplin (1889-
1977), ilustra como era o trabalho nas fábricas: repeti-
tivo, sem tempo para um descanso mínimo entre uma 
tarefa e a próxima. É possível resumir o filme em três 
etapas principais: 

1. A fábrica em que o personagem Carlitos trabalha con-
ta com uma esteira mecânica, na qual as peças se 
movem passando pelo trabalhador a certa velocidade, 
de modo que a máquina determina o tempo em que 
ele deve apertar o parafuso.

Se puder, assista ao filme tempos 
modernos (Modern times, direção 

de Charlie Chaplin, 1936). 
O longa-metragem retrata de  

forma divertida as duras condições  
de trabalho no avanço da 

industrialização.

Cena de trabalho repetitivo. Tempos modernos (Modern times). Direção: Charlie 
Chaplin. Estados Unidos, 1936. 87 min.
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2. O trabalho repetitivo, com o tempo sendo controlado pela máquina para a rea-
lização da tarefa, bem como a pressão da chefia e o barulho na fábrica compro-
metem a saúde mental do personagem.

Cena de Carlitos se rebelando contra o maquinário. Tempos modernos (Modern 
times). Direção: Charlie Chaplin. Estados Unidos, 1936. 87 min.

3. O personagem rebela-se contra o maquinário e é internado por causa de acessos 
de loucura. 

Embora o tom do filme seja espirituoso, não se pode negar que as condições de tra-
balho eram tais como as apresentadas. O trabalhador havia perdido o controle sobre 
a tarefa que executava: a esteira rolante determinava o tempo em que cada uma delas 
deveria ser realizada. Os locais eram inseguros e insalubres: o ruído e a poeira pre-
sentes faziam mal à saúde dos operários. 

Muito tempo depois, e mesmo com o avanço da tecnologia, o ritmo, a intensificação 
do trabalho e a pressão por produtividade ainda são aspectos nocivos à saúde do 
trabalhador. Portanto, é preciso sempre atentar aos abusos que acontecem em nome 
do aumento da produtividade. 

Além disso, as condições insalubres de trabalho ainda permanecem em muitos locais. 

Atividade 3 
retratos do trabaLho fabriL 

Observe o mural pintado pelo artista mexicano Diego Rivera.
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Foto: © Bridgeman Images/Keystone © Banco de Mexico Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F./AUTVIS, Brasil, 2015
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Esse mural retrata as condições de trabalho na indústria 
automobilística. O artista observou o dia a dia dos ope-
rários e buscou mostrar alguns deles em certas etapas da 
produção.

1. Em grupo, analisem os detalhes da obra e discutam:

a) Quais foram os detalhes que mais chamaram a aten-
ção de vocês? Por quê?

b) Como eram as condições de trabalho na fábrica re-
tratada no mural?

c) Com base no mural, como vocês imaginam que de-
veria ser o ambiente de trabalho? 

Fonte: SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia (Sdect). Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) – Mundo do Trabalho. Geografia, História e 
Trabalho: 7º ano/2º termo do Ensino Fundamental. São Paulo: 

Sdect, 2012.

Toyotismo: a produção enxuta

Você percebeu que as alterações na organização do tra-
balho visam aumentar a produtividade e reduzir custos. 
A lógica é: fazer mais em menos tempo e, se possível, 
com menos trabalhadores.

Nesse ponto, o toyotismo não foi diferente. Essa nova 
forma de organização do trabalho surgiu no Japão após 
a 2a Guerra Mundial, principalmente para fazer frente à 
indústria automobilística estadunidense.

Diego Rivera (1886-
1957) foi um pintor mexi-
cano cuja especialidade 
era a pintura de grandes 
murais. Gostava de retra-
tar, por exemplo, a histó-
ria dos povos, pois acre-
ditava que esse tipo de 
pintura permitia gravar na 
memória aspectos que 
ficavam ocultos ou eram 
esquecidos ao longo do 
tempo. É reconhecido 
como artista comprome-
tido com a luta por uma 
sociedade mais justa. Vo-
cê pode fazer uma visita 
virtual ao Museu Diego 
Rivera entrando no site: 
<http://www.diegorivera.
com>. Acesso em: 20 
mar. 2015.
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Os japoneses inovaram e alteraram completamente o modo de pensar que vigorava 
com o fordismo.

Se no fordismo a ideia era produzir em grande escala, no toyotismo era o oposto: 
só se produzia o que se demandava, a chamada “produção enxuta” (lean production, 
fala-se “lin prodâcchion”).

A lógica do toyotismo não se restringiu apenas à indústria, logo se expandindo 
também para o setor de serviços. Se a palavra de ordem no fordismo era rigidez 
(em todos os sentidos: fixação do homem ao posto de trabalho, controle dos 
tempos e movimentos, estabilidade no emprego), no toyotismo a palavra-chave 
era flexibilidade.

Na organização toyotista do trabalho, um operário ficava responsável por várias 
máquinas, e a ideia de trabalho em equipe era reforçada, pois cada equipe cuidava 
de um grupo de máquinas que produziriam determinada peça, produto etc. Com 
o toyotismo, associado ao uso de alta tecnologia, as empresas puderam reduzir seu 
quadro de funcionários, o que resultou no crescimento do desemprego nos países 
nos quais a indústria o adotou. 

Fonte: SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 
(Sdect). Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Mundo do Trabalho. Geografia, História e 

Trabalho: 9o ano/4o termo do Ensino Fundamental. São Paulo: Sdect, 2013.
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Kanban... do que se trata?

Kanban é uma palavra de origem japonesa que significa cartão. A introdução do 
sistema de cartões coloridos é um dos pilares do toyotismo, e eles cumprem o papel 
de indicar: o que e quanto produzir, em que momento produzir e para onde será 
levada a produção. 

O kanban é fundamental no toyotismo, pois indica exatamente a quantidade da 
produção e o material necessário para cada etapa, sempre com vistas ao estoque 
zero. Ele é indicado em situações de produção com características mais padroniza-
das: montagem de carros, fabricação de peças etc.

Devido aos cartões serem dispostos em um quadro, o sistema kanban também é 
conhecido como “gestão visual”, pois o trabalhador consegue perceber visualmente 

5
ZEROS

Zero estoque

Zero defeito

Zero pane

Zero atraso

Zero papel  

QUADRO KANBAN
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O toyotismo pode ser resumido nos chamados Cinco zeros.
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o que está em atraso ou a etapa que requer mais atenção. Além disso, a equipe 
responsável por etapa/setor da produção insere no quadro o material de que neces-
sita, por exemplo, para o dia seguinte. Dessa forma, os formulários de solicitação 
são suprimidos e a integração entre as equipes fica estabelecida no quadro.

Observe o exemplo de um quadro.

KANBAN DE PRODUÇÃO 

TAREFA 1

Ok Atenção Urgência

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

TAREFA 2 TAREFA 3 TAREFA 4 TAREFA 5

Note a indicação das situações de produção, segundo a indicação das cores:

•	 a cor verde significa que a produção está fluindo bem;

•	 a cor amarela significa que é preciso ficar atento à cadência da produção;

•	 a cor vermelha alerta que a situação está crítica.

Um exemplo de como o kanban é utilizado é a situação em que um setor de uma 
fábrica precisa de determinado componente:

•	 o abastecedor do setor dirige-se com uma caixa vazia do componente e com o 
cartão de requisição para o setor que produz o componente;

•	 o cartão é colocado no quadro de cartões do setor que produz o componente;

•	 quando esse setor finaliza o serviço o cartão de requisição é retirado do quadro e 
enviado junto com o componente para o setor requisitante.

Perceba que o produto, ou a caixa do produto, e o cartão devem movimentar-se pela fá-
brica como um par, isto é, não podem circular caixas sem cartões nem cartões sem caixas.
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Os pilares do toyotismo são:

Just-in-time (JIT) (fala-se “djãs tin taime”) – significa, literalmente, “no mo-
mento exato”. Trata-se de uma técnica de organização do espaço-tempo nas em-
presas. Seu objetivo é tornar a produção e a distribuição de mercadorias mais 
dinâmicas. Nesse processo, a produção ocorre de acordo com a demanda, e as 
empresas não acumulam estoque.

Autonomação – mais conhecida como “controle de qualidade total”. É assim 
chamada porque se exige que haja um controle de qualidade autônomo. Essa es-
tratégia elimina a supervisão do trabalho e das peças produzidas, por exemplo. 
Parece simples e lógico, mas é preciso compreender no que a estratégia resulta: cada 
um é responsável pelo que deve ser feito e pressupõe-se que haja um trabalho em 
equipe. Se alguém estiver com dificuldades, o colega o ajudará a buscar a qualidade 
do serviço que está fazendo. 

Uma fábrica de automóveis no Brasil, por exemplo, chegou a gravar um código na 
peça fabricada que indicava quem era o operário que a havia feito. Se a peça apre-
sentasse problemas, o funcionário seria diretamente responsabilizado.

Kanban – é o sistema de informações que alimenta a produção e a entrega com o 
uso de cartões coloridos. Cada cor indica uma situação. A partir desse método, 
fabrica-se na quantidade e no tempo certo e, ainda, evitando desperdícios.

Veja as principais diferenças entre fordismo e toyotismo no quadro a seguir.

Fordismo Toyotismo

Produção em série de um mesmo produto Produção de muitos modelos em pequena 
quantidade

Grandes estoques de produtos Estoque mínimo; só se produz o que é vendido

Especialização: um homem opera uma 
máquina Polivalência: um homem opera várias máquinas

A organização toyotista do trabalho resultou na diminuição do tempo de fabricação 
de, por exemplo, um automóvel: eram necessárias 19 horas para a produção de um 
veículo no Japão, enquanto, na Europa, a produção ainda demorava 36 horas. Para 
se ter uma ideia: em 2012, determinada fábrica de automóveis no Brasil produzia 
34 carros por hora.

Fonte: SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação (Sdecti). Geografia: caderno do estudante. Ensino Fundamental. São Paulo:  

Sdecti/SEE, 2014. v. 3.



72 Arco Ocupacional Tr a n s p o rT e  as s i s t e n t e d e lo g í s t i c a  1

Esse conjunto de mudanças, que nos países centrais (como Estados Unidos, França, 
Alemanha, Japão) aconteceu com mais intensidade nos anos 1980, chegou com 
força ao Brasil na década de 1990. Pelas características históricas do País, que con-
cedia amplos benefícios ao capital privado, as mudanças aconteceram de forma mais 
intensa para as empresas, movidas pela busca da redução de custos e do aumento 
da competitividade. A corda rompeu-se do lado dos trabalhadores, que foram de-
mitidos em massa.

Se a ordem era a redução de custos, as empresas adotaram também a terceirização 
de várias etapas da produção. Com o modelo toyotista, as empresas passaram a se 
concentrar apenas em sua atividade principal, terceirizando todas as outras seções 
e serviços, como veremos a seguir. 

Fonte: SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 
(Sdect). Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Mundo do Trabalho. Geografia, História e 

Trabalho: 9o ano/4o termo do Ensino Fundamental. São Paulo: Sdect, 2013.

A terceirização

Outra forma de trabalho na qual os trabalhadores têm perdido seus direitos surgiu há 
alguns anos e ganhou força especialmente nas últimas décadas. Trata-se da terceiri-
zação, na qual o trabalho pode ser formal, mas há perda significativa de direitos. 

Vamos observar um exemplo: os bancários. Essa categoria profissional, graças à sua 
organização e à ação dos sindicatos, conquistou direitos que vão além do que cons-
ta na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Entre eles, estão: participar na 
determinação do valor do vale-refeição, do benefício do seguro-saúde e da existên-
cia de um piso salarial mínimo da categoria etc. Por essas e outras razões, os bancos, 
a partir da década de 1990, passaram a terceirizar serviços e, por consequência, a 
demitir bancários. 

Você deve estar pensando: Mas alguém vai continuar fazendo o mesmo serviço? 
Sim, vai. No entanto, as empresas que passaram a prestar serviços aos bancos 
contrataram pessoal com salários menores e, como não são bancários, não possuem 
os mesmos direitos que os demais trabalhadores da categoria conquistaram. 
Assim, o serviço prestado ficou mais barato e, com isso, os bancos puderam re-
duzir seus custos.

Fonte: SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 
(Sdect). Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Mundo do Trabalho. Geografia, História e 

Trabalho: 6º ano/1º termo do Ensino Fundamental. São Paulo: Sdect, 2011.
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Atividade 4 
as formas de organização do trabaLho

Nos textos anteriores, você e seu grupo analisaram o taylorismo e o fordismo e 
discutiram em quais aspectos eles se aproximam e em quais se diferenciam. Vamos 
agora discutir os aspectos do toyotismo.

1. Individualmente, responda:

a) Quais são as características do toyotismo?

b) O que é terceirização?

c) A terceirização significa sempre não ter carteira assinada? Por quê?
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d) Quais são as vantagens e as desvantagens da terceirização para empregadores e 
empregados?

e) Qual é a relação que se pode estabelecer entre o toyotismo e a terceirização?

Observe a seguir uma tirinha que retrata o trabalho na linha de montagem. Procu-
re refletir sobre ela a partir do que estudou nesta Unidade.
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unida d e 4 

O fenômeno da 
globalização
Você estudou até aqui as formas de organização do trabalho 
que se alteraram no decorrer da história, mas que guardam 
entre si algumas características semelhantes.

O toyotismo se impôs como uma nova ordem para o trabalho. 
É importante destacar, entretanto, que, apesar de essa forma de 
organizar o trabalho não ter se instalado em toda a produção, 
sua “filosofia” foi rapidamente incorporada pelas empresas.

Isso aconteceu, em parte, em razão da globalização. 

O que se entende por globalização?

Empregue a chamada “técnica do cochicho”: converse com o 
colega a seu lado e troquem ideias sobre o que compreendem por 
globalização. Em seguida, apresentem suas considerações à turma. 

É importante compreender que a globalização não é um fenô-
meno apenas econômico. Ela afeta questões políticas, sociais e, 
principalmente, a produção. 

Vamos saber o que ela é e como afeta a logística.

As crises dos anos 1970

A partir dos anos 1970, o mundo passou por muitas mudanças, 
reforçadas pela rápida industrialização em parte dos países então 
subdesenvolvidos, aqueles poucos que, à época, passaram a ser 
denominados países em desenvolvimento, como o Brasil. Além 
disso, houve a concentração de capitais e o aumento da capaci-
dade tecnológica nos países desenvolvidos, que abrigavam as 
matrizes das principais indústrias, as quais instalaram suas filiais 
por todo o planeta, dessa forma internacionalizando cada vez 
mais a economia.
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Apesar desse crescimento econômico e industrial, ainda no fim dos anos 1960 
surgiram as primeiras evidências de crise nos Estados Unidos, país com maior 
concentração de investimentos, capacidade de inovação, expansão e consumo. Para 
garantir sua superioridade no cenário internacional, esse país despendeu muitos 
recursos.

Na década de 1970, os Estados Unidos enfrentaram a inflação e o desemprego, o 
que ocorreu particularmente a partir da crise do petróleo em 1973. Isso porque o 
petróleo era a principal matéria-prima da indústria capitalista desde a 2a Revolução 
Industrial, fosse como fonte de energia do mundo moderno, fosse como base para 
a fabricação de plástico, gasolina e outros produtos químicos, além de farmacêuticos.

AssL_C1_U04_002

A 2ª Revolução Industrial ocorreu no final do século XIX (19), e sua principal inovação foi a substituição 
do vapor pela eletricidade e pelo petróleo e seus derivados no processo de produção. O uso do aço, no 
lugar do ferro, e o motor a combustão trouxeram também maior dinamismo às indústrias.

Em virtude do apoio dos Estados Unidos a Israel na guerra árabe-israelense em 1973, 
os árabes, que controlavam a Organização dos Países Exportadores de Petróleo 
(Opep), impuseram um forte aumento no preço do petróleo como forma de reta-
liação. O preço do barril, que oscilou entre 1 e 3 dólares entre 1900 e 1973, passou 
para 15 dólares em dois anos, abalando a estrutura de custos das indústrias por todo 
o mundo. Em uma crise posterior, em 1979, o preço do barril de petróleo chegou 
a atingir a marca dos 40 dólares.
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Gerou-se, no período, uma das primeiras instabilidades financeiras do dólar, que, 
desde o final da 2a Guerra, tornara-se a moeda-padrão nas relações comerciais in-
ternacionais.

Essas crises em relação ao preço do petróleo estiveram associadas ao fato de que o 
controle de produção e distribuição era monopolizado por empresas estadunidenses 
e europeias que atuavam no Oriente Médio, as quais sempre contaram com grande 
poder na Opep. Parte das empresas que exploravam petróleo em muitos países 
dessa região não eram nacionais. Assim, o aumento do preço do barril foi bom, por 
exemplo, para empresas petroleiras internacionais que lá atuavam. Mesmo na atua-
lidade, com a atuação da Opep, empresas internacionais mantêm relações estreitas 
com governos de países da região, influenciando na definição do preço do barril.

A globalização

Você estudou que, a partir dos anos 1970, a economia e a política passaram por rápi-
das e profundas mudanças, e foram elas que contribuíram para o processo de globa-
lização. Esse termo indica uma integração entre os mercados – ou seja, das relações 
internacionais – e dos meios de comunicação e dos transportes, principalmente em 
razão dos avanços tecnológicos a partir da segunda metade do século XX (20).

A globalização pode ser compreendida de vários ângulos, entre eles o econômico. 
Esse fenômeno, portanto, tem como características fundamentais as mudanças 
tecnológicas por todo o mundo, os novos processos de produção nas indústrias e 
um intenso aumento na exportação e importação de mercadorias, bem como intenso 
fluxo de produtos e capitais (dinheiro) pelo mundo.

As grandes corporações multinacionais passaram a procurar países ou regiões onde 
os custos de produção (total, de dado produto; ou parcial, de partes ou componen-
tes) fossem inferiores aos dos locais onde estavam até então instaladas, de modo a 
obter custos finais inferiores e, consequentemente, maior competitividade, ou ape-
nas para ter maiores lucros. 

Essa prática, denominada offshoring (fala-se “ófichórin”), permite:

•	 que determinado produto seja composto de componentes produzidos cada um 
em um país diferente, o qual apresente o menor custo de produção para aquela 
peça ou componente específico; 

•	 que os produtos sejam reunidos e montados em outro país, onde esse processo 
seja mais barato.
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Tudo isso depende, naturalmente, do fato de que os custos logísticos na movimen-
tação desses componentes (referentes a transporte, armazenamento etc.) sejam in-
feriores à diferença de custos de produção entre um país e outro.

As tecnologias em tempos de globalização

A globalização foi marcada pela aliança entre ciência e tecnologia. Como consequên-
cia, assistimos à produção de importantes inovações, como a engenharia genética, 
os avanços na química e na engenharia de materiais, nas telecomunicações (satélites, 
fibra óptica) e na informática. 

Os avanços tecnológicos da segunda metade do século XX (20) invadiram todos os 
setores da economia, com maior ou menor intensidade e impacto crescente no co-
tidiano das pessoas. Com a microeletrônica, não apenas muitas fábricas foram ro-
botizadas, mas cada vez mais os objetos tecnológicos começaram a fazer parte do 
dia a dia das pessoas: dos relógios digitais da década de 1970 aos tablets do sécu-
lo XXI (21).

Relógio digital. Tablet.

A internet, por exemplo, revolucionou a maneira de trocar informações, facilitando 
o trabalho. De maneira geral, as pessoas têm cada vez mais acesso à internet, mes-
mo sem ter conexão em casa; podem utilizá-la nos centros instalados pelas prefei-
turas ou governos estaduais, em lan houses e outros estabelecimentos.
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Fonte: SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 
(Sdect). Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Mundo do Trabalho. Geografia, História e Trabalho:  

8º ano/3º termo do Ensino Fundamental. São Paulo: Sdect, 2013.
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Atividade 1 
aspeCtos teCnoLógiCos da gLobaLização

No mundo atual, a rápida difusão da informação proporcionada pelo avanço 
tecnológico permite que acontecimentos ocorridos em diferentes partes do pla-
neta sejam transmitidos em tempo real, como o ataque às Torres Gêmeas nos 
Estados Unidos, em 2001, o tsunami na Tailândia, em 2004, e o terremoto no 
Haiti, em 2010.

1. Com base no texto apresentado anteriormente e no que você já estudou, respon-
da às questões a seguir.

a) Você acha que esses avanços tecnológicos encurtaram distâncias e tempo? Por 
quê?

b) Que repercussões esses avanços trouxeram para as relações mundiais?

c) Você considera que essa realidade permite às pessoas, atualmente, serem mais 
bem informadas? Por quê?
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d) Será que todas as pessoas do mundo realmente têm acesso a todas as informações 
que circulam nos meios de comunicação? Justifique.

2. Você já escutou a expressão “sociedade da informação”? Em sua opinião, como ela 
pode ser entendida no contexto da globalização e das mudanças tecnológicas que 
marcaram o mundo nas últimas décadas? Caso não tenha informações sobre a expres-
são, faça uma busca na internet ou na biblioteca para responder à questão proposta.

As empresas na globalização

A crescente concorrência e a consequente necessidade de reduzir custos levaram as 
empresas a ampliar seu leque de atuação em diferentes continentes, partindo, so-
bretudo, para os países em desenvolvimento, os quais comumente ofereciam mais 
facilidades para instalação, como:

•	 concessão de incentivos fiscais;

•	 favorecimento na obtenção de terrenos para implantação de fábricas; 

•	 contratação de trabalhadores com baixo custo de mão de obra, geralmente de-
corrente de altos índices de desemprego e baixa qualificação profissional dos 
próprios trabalhadores. 

Tais empresas ainda investiam em inovação e tecnologia, financiando centros de 
pesquisa localizados nos países desenvolvidos, com laboratórios e universidades 
envolvidos nessas atividades (esses países são os que mais aplicam em educação). 

Vale lembrar também que, ao mesmo tempo que esse avanço tecnológico possibili-
tava às empresas maior concentração de riquezas, provocava a redução do número 
de empregados que nelas trabalham.
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As grandes corporações, portanto, além de controlar a produção de bens de alta 
tecnologia (como computadores, equipamentos de telecomunicação, aviões, medi-
camentos, vacinas etc.), dominavam os mercados, os fornecedores para suas indús-
trias, as patentes e a inovação.

Assim, os países subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, ficaram dependentes 
dessas grandes corporações no que diz respeito a investimentos e importação de 
produtos e serviços. Tais produtos, quando importados, são mais caros do que os 
exportados para o consumidor, e, quando produzidos localmente, implicam remes-
sas de lucros e pagamentos de licenças de produção às matrizes no exterior, em 
ambas as situações desfavorecendo a economia dos países em desenvolvimento 
frente à dos países ricos.

A globalização financeira na América Latina

Mas a globalização não se limita à indústria e ao comércio. A globalização finan-
ceira também é um fenômeno importante que ocorre com maior intensidade desde 
as últimas décadas do século XX (20), caracterizando-se pela circulação de capital 
entre os países, ou seja, pelos fluxos internacionais de capital. De início concentra-
dos especialmente nos países desenvolvidos, esses fluxos se intensificaram e expan-
diram-se para todo o planeta, tornando-se o principal motor da economia mundial.

Por um lado, isso aconteceu graças aos avanços tecnológicos na área de telecomu-
nicações, que permitiram aos investidores aplicar recursos em empresas do mundo 
todo sem sair de seu país de origem. Além disso, transformações no sistema finan-
ceiro mundial promoveram alterações nas regras, que passaram a permitir que va-
lores circulassem em meio digital; antes disso, a transferência de dinheiro de um 
país para outro só era possível em espécie. Ainda assim, a maior parte dos investi-
mentos continuou partindo de grandes companhias e instituições financeiras sedia-
das nos países desenvolvidos.

Por outro lado, a expansão dos fluxos de capital se deu em virtude dos investimen-
tos estrangeiros em determinados países periféricos na economia global, que passa-
ram a ser definidos no âmbito mundial como países emergentes, em função dos 
interesses desses investidores internacionais. 

Na América Latina da década de 1990, por exemplo, o Fundo Monetário Internacio-
nal, o FMI, firmou acordos econômicos com os governos do Brasil, da Argentina e 
do México, nações então com altas dívidas e políticas econômicas que previam a 
abertura de suas economias ao capital estrangeiro.

Em um primeiro momento, no entanto, os investimentos diretos nesses países 
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restringiram-se principalmente a aplicações em bolsas de valores (investimentos 
especulativos), que ofereciam oportunidades de lucro em curto prazo. Os benefícios 
desse tipo de negociação ficavam, sobretudo, para os países desenvolvidos, que, além 
de lucrar, vendiam suas ações ao menor sinal de instabilidade econômica, causando 
danos financeiros significativos às nações emergentes.

Do ponto de vista dos países emergentes, esse quadro se alterou quando foram 
criadas condições para atrair investimentos produtivos dos países desenvolvidos, 
como a implantação de filiais de empresas multinacionais, a compra de empresas 
nacionais e a privatização de setores estratégicos. 

No final do século XX (20), por exemplo, o Brasil optou por privatizar empresas 
dos setores de mineração, mas, principalmente, toda a infraestrutura de geração e 
distribuição de energia elétrica, bem como a das telecomunicações, além de áreas 
de transportes e outras infraestruturas. O setor financeiro também se abriu ao 
mercado internacional, inclusive com a privatização de bancos. Para isso, o País 
flexibilizou as regras para receber em seu território companhias estrangeiras, delas 
cobrando menos impostos e oferecendo-lhes ainda outras vantagens financeiras, a 
exemplo da possibilidade de pagar salários menores que aqueles vigentes em seus 
países de origem.

No entanto, para garantir a competitividade em escala mundial, parte dessas em-
presas multinacionais instituiu políticas que levaram ao crescimento da flexibiliza-
ção das relações de trabalho, fosse pelo aumento do emprego informal, fosse pela 
expansão da terceirização, assunto visto na Unidade 3 – soluções essas que ofereciam 
menores custos às empresas e menos benefícios aos trabalhadores.

Para as populações dos países que fizeram essa opção, pela política conhecida como 
neoliberal, houve:

•	 ampliação da precariedade dos vínculos trabalhistas (ou seja, mais emprego in-
formal, sem registro em carteira e sem direitos);

•	 maior instabilidade nos empregos e, como decorrência, crescente vulnerabilidade 
social frente às mudanças econômicas e políticas internacionais.

Paralelamente, verificou-se também:

•	 aumento da pobreza, em razão da redução de investimentos sociais e do fecha-
mento de fábricas nacionais incapazes de concorrer com os produtos importados.

Fonte: SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 
(Sdect). Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Mundo do Trabalho. Geografia, História e Trabalho:  

8º ano/3º termo do Ensino Fundamental. São Paulo: Sdect, 2011.
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Atividade 2 
gLobaLização e (des)iguaLdade soCiaL

1. Leia a frase a seguir:

[...] as pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a 

diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade 

os descaracteriza.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma concepção multicultural de direitos  
humanos. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 48, jun. 1997. p. 30.

2. Agora, observe a charge do ilustrador Angeli. 
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3. Em grupo, discutam, observando o roteiro a seguir:

a) O que é globalização?

b) O que a frase lida e a charge observada revelam sobre o fenômeno da globaliza-
ção? Por quê?

c) A globalização alterou o modo de vida das pessoas? Como?

d) Em relação ao mundo do trabalho, quais foram, na opinião de vocês, os efeitos 
causados pela globalização?

Globalização e logística: como se dá esse encontro?

A globalização, na esteira do desenvolvimento microeletrônico, trouxe uma série de 
alterações aos hábitos cotidianos, mas também ao mundo do trabalho.

No caso da logística, a telemática (associação da telefonia com a informática) pro-
porcionou forte impulso. Por exemplo: vamos imaginar a situação do comércio 
varejista. As formas de gerenciamento da cadeia de logística (supply chain – fala-se 
“suplai tchein”) precisaram se sofisticar, a fim de atender o cliente de forma a cum-
prir prazos, fazer entregas em embalagens adequadas etc. 
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Observe a seguir o fluxo dessa cadeia.

Fabricante.

Distribuidor.

Comerciante.
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A relação com o consumidor foi alterada, graças aos códigos regulamentados que 
preveem direitos aos clientes. Além disso, a própria concepção da cadeia também 
sofreu alteração significativa. 

Com o advento e evolução da internet, hoje é possível comprar de um distribuidor 
da China com entrega prevista no Brasil.

Observe que uma operação aparentemente simples implica, contudo, uma cadeia 
logística complexa, assunto que você vai estudar com mais detalhes no Caderno 2.
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unida d e 5 

O mercado de trabalho
Quando falamos em logística, o que vem à sua mente? Talvez 
você pense no ambiente de trabalho, em quais são as atividades 
que os trabalhadores desempenham, o que é necessário conhe-
cer para saber realizá-las, além de muitas outras questões.

Para começar a refletir sobre o assunto, é possível iniciar iden-
tificando quem são os possíveis empregadores nessa área de 
ocupação. E será que, conforme o tipo de empregador, as funções 
exercidas por um assistente de logística se alteram?

As áreas de atuação 

Vamos pensar sobre os empregadores. A Classificação Brasileira de 
Ocupações (CBO) apresenta um resumo no qual estão registradas 
mais de 2 mil ocupações que existem no Brasil, assim como dados 
sobre a qualificação necessária para o desempenho de cada uma, 
as atividades realizadas por esses profissionais etc. Caso você não a 
conheça, procure visitá-la no site do Ministério do Trabalho e Em-
prego (disponível em: <http://www.mtecbo.gov.br/>, acesso em: 20 
mar. 2015), pois as informações que ele oferece são muito úteis. 

Se você fizer uma pesquisa na CBO, verá que os tipos de emprega-
dor ou locais de trabalho para um assistente de logística podem ser:

•	 diversas empresas industriais;

•	 comércio;

•	 setor de serviços.

Apesar de ser mais comum grandes empresas oferecerem vagas 
para assistente de logística, não se pode desconsiderar que pe-
quenas e médias empresas também contratam esses profissionais.

Então, lembre-se: no momento de buscar emprego, considere 
encaminhar seu currículo também para empresas de pequeno e 
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médio portes, sabendo, de antemão, que o trabalho será diferente de acordo com o 
porte da empresa, assim como em relação ao setor de atividade. Porém, em todas as 
situações, a base do trabalho é a mesma: as operações logísticas, que, como veremos 
adiante, compõem-se de inúmeras fases, etapas ou processos interligados. Cada 
empregador conta com suas particularidades e, conforme a colocação que obtiver, 
você poderá, no futuro, realizar outros cursos mais específicos na área em que atuar.

Para uma boa formação, é importante saber que profissional queremos ser e quais 
são as possibilidades para ingressar no mercado de trabalho nessa área. Você pode 
começar esse percurso fazendo-se a seguinte pergunta: onde estarei trabalhando 
daqui a quatro meses? Você se imagina trabalhando como assistente de logística? 
Como se vê? 

É grande a chance de que o trabalho desenvolvido pelo assistente de logística seja 
diferente em cada tipo de estabelecimento em que poderá atuar, como você viu ante-
riormente. Por isso, a descrição das atividades que consta na CBO é bastante ampla, 
para poder abranger as variações que ocorrem nas diversas alternativas de trabalho. 
São muitas as possibilidades e, certamente, você deve ter imaginado muitas outras.

Exemplo de local de trabalho do assistente de logística.

O que diz o Ministério do Trabalho e Emprego sobre os 
profissionais que atuam em logística?

A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE), serve para orientar empregadores e trabalhadores a escolher a forma 
correta de registrar os empregados nos postos de trabalho que ocupam. 

É importante saber que, caso a empresa não faça isso corretamente, ou seja, se 
você realiza uma atividade, mas está registrado em outra ou de forma incorreta, 
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você poderá recorrer à justiça para fazer valer seus di-
reitos, caso lhe estejam sendo negados.

A CBO é atualizada periodicamente, sobretudo porque 
o trabalho está em constante mudança e, com isso, novas 
ocupações e profissões vão sendo criadas. Se pensarmos 
no passado, perceberemos que não existiam os profissio-
nais da área de informática, por exemplo, pois eles foram 
surgindo com o desenvolvimento tecnológico. 

No caso da logística, o documento do Ministério do 
Trabalho e Emprego entende que apenas profissionais 
com ensino técnico ou superior devem exercer essa ati-
vidade. Contudo, na prática, o assistente de logística é 
um profissional bastante procurado pelas empresas. Essa 
é, portanto, uma porta de entrada para prosseguir na 
carreira e nos estudos.

A CBO informa que os profissionais que atuam em lo-
gística:

•	 controlam, programam e coordenam operações de 
transportes em geral;

•	 acompanham as operações de embarque, transbordo 
e desembarque de carga;

•	 verificam as condições de segurança dos meios de 
transportes e equipamentos utilizados, como também, 
da própria carga;

•	 supervisionam armazenamento e transporte de carga 
e eficiência operacional de equipamentos e veículos;

•	 controlam recursos financeiros e insumos, elaboram 
documentação necessária ao desembargo de cargas e 
atendem clientes; e,

•	 pesquisam preços de serviços de transporte, identificam 
e programam rotas e informam sobre condições do 
transporte e da carga.

Fonte: BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. 
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Disponível em: 

<http://www.mtecbo.gov.br/>. Acesso em: 20 mar. 2015.

Você sabia?
A descrição de cada ocu-
pação da CBO é feita pe-
los próprios profissionais 
da área.

Dessa forma, temos a ga-
rantia de que as informa-
ções foram dadas por 
pessoas do ramo e que, 
portanto, conhecem bem 
sua ocupação.

Você pode conhecer esse 
documento na íntegra 
acessando o site no labo-
ratório de informática. 
Disponível em: <http://
www.mtecbo.gov.br/>. 
Acesso em: 20 mar. 2015.
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De forma resumida, a CBO indica como requisitos para os profissionais da área de 
logística.

Logística

Formação/qualificação 
profissional Atitudes  pessoais Atividades profissionais

Para os assistentes de 
logística, as empresas 
demandam Ensino Médio

Para outros profissionais da 
área, é preciso pós-Ensino 
Médio, por exemplo, a 
formação como tecnólogo 
na área de transportes

•  Responsabilidade

•  Objetividade

•  Organização

•  Controlar operações de transporte

•   Registrar entrada e saída de materiais e 
insumos

•   Inspecionar suprimentos (matéria-prima 
e insumos)

•   Definir transporte, manuseio, 
armazenamento e distribuição de 
matéria-prima e insumos

•   Manter registros

Fonte: BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). 
Disponível em: <http://www.mtecbo.gov.br/>. Acesso em: 20 mar. 2015.

A orientação a seguir servirá de guia para a Atividade 1. Leia atentamente essas 
informações.

Orientação de estudo

Muita gente pensa que estudar é apenas uma questão de memorizar informações, que é um dom, uma 
atividade que todos nascem sabendo, que não precisa ser ensinada. Mas isso é um engano. O estudo é 
uma ação que requer técnica, e, como tal, exige um “saber fazer”, que se aprende facilmente.

Quando você tem de se preparar para fazer alguma prova ou concurso, ou decide ler para aprofundar-se em 
algum tema, é preciso realizar uma série de ações que envolvem diferentes formas de estudo. É necessário 
verificar e comparar anotações sobre o tema que está sendo estudado; buscar causas e consequências dos 
fatos; escrever textos, como roteiros, relatórios, resumos, comentários; ler e construir tabelas e gráficos; 
fazer pesquisas; participar eventualmente de debates e de mostras culturais. 

Todas essas formas de estudo, muito comuns no universo escolar, devem ser ensinadas e praticadas. 
Podemos dizer que estudar, na escola, exige técnica e disciplina. Uma disciplina que, ao contrário do que 
muitos pensam, ajuda-nos a criar e recriar ideias em vez de apenas memorizá-las e repeti-las. Estudar 
textos não é repetir o que os outros dizem.

Mas como fazer então? Vamos ver maneiras de estudar os textos que lemos, para aprender com eles, 
começando por distinguir “tema” de “título”.

Tema e título

Você já parou para pensar que “tema” e “título” são coisas diferentes? Que, quando se pergunta “qual é 
o tema do texto?”, não se está perguntando qual é o título dele?

Leia as definições a seguir para que fique mais clara a diferença.

Tema: é o assunto sobre o qual o texto vai tratar; é a ideia que será desenvolvida no texto; é a resposta 
que damos à pergunta: “De que trata este texto?”.
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Atividade 1 
ConheCendo o merCado de trabaLho

1. Leia individualmente o texto a seguir e, seguindo as recomendações feitas no 
quadro Orientação de estudo, faça, em primeiro lugar, uma leitura de todo o 
texto, sublinhando e anotando as palavras que precisará buscar no dicionário.

2. Em um segundo momento, volte para a leitura e, grifando o texto, destaque as 
ideias que considera mais importantes.

Título: é um rótulo, um emblema, proposto pelo autor do texto. O título, apesar de se relacionar ao que é 
tratado no texto, não é propriamente o assunto, mas o que pode despertar no leitor a vontade de ler o 
texto. É uma frase geralmente curta, colocada no início; é uma referência ao que será abordado no texto; 
procura ser instigante, para atrair os leitores e, na maioria das vezes, não contém um verbo.

Leitores grifam ou sublinham passagens do texto por vários motivos. Para destacar o que chama atenção 
ou o que consideram interessante, para destacar trechos relacionados a um objetivo específico de leitura, 
como encontrar uma informação, uma definição, um conjunto de argumentos ou conceitos. As razões 
para grifar podem variar, mas há algumas dicas que você pode colocar em prática sempre que for neces-
sário grifar ou sublinhar um texto. As dicas são as seguintes:

• Antes de grifar, é fundamental ler o texto inteiro pelo menos uma vez. Conhecendo o texto, você per-
ceberá como ele está estruturado e o que precisa ser destacado em função de seus objetivos de leitura.

• Grife apenas o essencial, de preferência ideias completas. Mas evite grifar parágrafos inteiros, pois, 
se o texto está todo riscado, o grifo perde a sua função. 

• Há parágrafos que têm a função de retomar ideias já apresentadas; outros apresentam exemplos. 
Nesses casos (ou quando há alguma repetição) não é preciso grifar as ideias, mesmo que tenham 
sido apresentadas de um jeito diferente.

• É possível também grifar ou sublinhar apenas palavras-chave, ou seja, termos importantes. Mas 
nesse caso convém escrever na margem do texto as ideias completas que as palavras que foram 
marcadas representam.

Sentar-se para ler textos das diferentes disciplinas, para aprimorar os conhecimentos ou buscar informa-
ções pode se tornar uma maneira prazerosa de realizar descobertas. Conhecendo e principalmente pra-
ticando alguns procedimentos de estudo, você poderá interagir mais com os textos que lê e aprender 
muito mais com eles.

Fonte: SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnolo-
gia (Sdect). Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Mundo do Trabalho. Geografia, História e 

Trabalho: 7º ano/2º termo do Ensino Fundamental. São Paulo: Sdect, 2012.
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Profissionais de logística: um mercado em constante mudança

Tradicional matéria da revista Logweb – foi publicada já na edição 

número 1 – esta abordagem tem servido de base para os profissionais 

que atuam e que estão ingressando agora no mercado de trabalho de 

logística.

A cada ano buscamos, através desta matéria especial sobre os profis-

sionais de logística, mostrar o que acontece no setor, fazendo uma 

radiografia das exigências impostas e das novas situações enfrentadas 

pelos profissionais. Nesta edição em particular, os entrevistados en-

focam as novas exigências de mercado – considerando um período 

de um ano –, os motivos destas novas exigências e quais as novas 

atividades exercidas pelo profissional de logística, e que não eram 

exigidas anteriormente. Acompanhe a seguir o que pensam alguns 

dos profissionais que, por sua vez, estão envolvidos na formação de 

novos profissionais ou no aperfeiçoamento dos que já atuam no setor.

[...]

“As exigências cada vez são maiores, e vão desde a formação espe-

cífica na área até outras formações para complementar o perfil dese-

jado ao mercado. Vejo que o mercado quer um perfil dinâmico e que 

absorva, de maneira instantânea, as rápidas mudanças tecnológicas, 

sociais, culturais, mercadológicas, econômicas e políticas. Um perfil 

flexível e detentor de novos conhecimentos, principalmente nas ques-

tões de soluções que envolvam tecnologia e redução de custos am-

bientais e financeiros, e que atenda às mudanças rápidas do mercado 

globalizado e a exigência do mercado consumidor, cada vez mais 

sedento por novos produtos e serviços. Há uma descartabilidade 

muito grande no consumo e isso pede novas soluções e uma rápida 

resposta por parte das empresas aos consumidores. A logística tem 

as suas funções tradicionais, mas vejo um crescimento na área de 

tecnologia, no planejamento por infraestrutura logística, logística 

industrial voltada aos processos produtivos, logística portuária e lo-

gística reversa.” Dalva Santana, consultora na área de logística e 

professora de Logística Reversa da Universidade Luterana do Brasil, 

em Canoas, RS
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“Neste mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, as empresas 

desejam profissionais com qualificações que lhes possibilitem execu-

tar as tarefas para as quais foram contratados com eficiência, rapidez 

e qualidade. As empresas que buscam melhorar sua competitividade, 

reduzindo seu ciclo do pedido à entrega, consideram a administração 

da cadeia de abastecimento para ajudá-las a alcançar esta meta. Como 

a Supply Chain Management [SCM] abrange todos os processos en-

volvidos na produção e entrega de um produto ao consumidor, ofere-

ce a oportunidade de identificar restrições que podem tornar algumas 

destas atividades lentas ao longo da cadeia. As empresas buscam não 

somente um profissional de logística, mas talentos, pessoas que pos-

suam conhecimento para bom desenvolvimento de suas atividades. 

Muitas empresas vêm se queixando de que o profissional muitas vezes 

não chega preparado para exercer a função para a qual foi contratado 

e o quanto está difícil se conseguir bons profissionais neste mercado 

de trabalho. O dinamismo do mundo atual faz com que as pessoas 

tenham que se adaptar rapidamente às mudanças que, diga-se de 

passagem, ocorrem, cada vez, de forma mais veloz. O profissional de 

logística deve ser hoje um especialista na área em que escolheu atuar 

dentro do SCM para, assim, melhorar a competitividade da empresa, 

reduzindo seu ciclo do pedido à entrega, utilizando as ferramentas do 

SCM e práticas que aumentem o valor agregado. Hoje não basta ter 

um conhecimento superficial, mas, sim, um conhecimento mais abran-

gente que lhe permita analisar, planejar, implementar e inovar proces-

sos. Quanto aos motivos destas novas exigências, pode-se dizer que 

é pelo fato de a logística não ser, hoje, um diferencial, mas, sim, uma 

necessidade que garante às empresas melhor performance em seus 

processos. Muitos profissionais vêm procurando aprender um pouco 

mais sobre as principais atividades e ferramentas que fazem parte do 

processo logístico. As informações que faziam parte somente para os 

profissionais de logística, hoje fazem parte do entendimento de pro-

fissionais das mais variadas áreas. Há aproximadamente 5 anos, os 

processos logísticos eram desenvolvidos por profissionais das áreas 

de administração de empresas, engenharia e informática. Tudo isto 

por conta da carência de escolas, faculdades e cursos de pós-gradua-

ção em Logística [...]”. Amarildo de Souza Nogueira, diretor de desen-

volvimento da Mega Inovação Treinamento e Consultoria, de Santo 

André, SP, e coordenador do curso de Tecnologia em Logística da 

Faculdade Anchieta, em São Bernardo do Campo, SP
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[...]

“A demanda por profissionais especializados na área de logística cres-

ce a cada dia no país e, como consequência, a conjunção de novas 

exigências, aliada a um ‘vácuo’ de formação, gera carência de pessoal 

capacitado neste segmento. Por tratar-se de uma profissão moderna, 

novas exigências surgem a cada dia e, neste caminhar, para este pro-

fissional surge a necessidade de uma capacidade rápida de atualização, 

uma visão holística do negócio e o domínio de ferramentas de otimi-

zação de processos. Não se pode esquecer que até pouco tempo atrás 

não sabíamos sequer o que era logística e, como toda profissão nova, 

sua evolução ocorre a uma velocidade consideravelmente maior que 

aquelas que já possuem um perfil profissional consolidado. O segmen-

to logístico exige profissionais multifacetados que aliem conhecimen-

tos das áreas de gestão (orçamento, planejamento estratégico, gestão 

de pessoas, etc.), otimização (pesquisa operacional e modelagem de 

processos) e logística propriamente dita (estoques, transportes, distri-

buição física, etc.). Esta concentração de conhecimento obriga, dia 

após dia, que o profissional da área busque constantemente sua atuali-

zação. Uma vez percebida pelo mercado a importância da atividade 

do profissional de logística na composição dos custos de operação, 

ele passou a ser considerado como imprescindível na medida em que 

no escopo do processo de agregação de valor permite gerar vantagem 

competitiva e, consequentemente, lucro para a organização. As novas 

atividades exercidas por este profissional estão no campo da gestão, 

pois anteriormente, por não ocupar funções de alta gerência, este 

cabedal de conhecimento não lhe era exigido. Até que a profissão 

alcance um ‘perfil maduro’, as organizações terão que investir um 

volume considerável na qualificação dos seus profissionais de logística, 

ou seja, por certo tempo haverá um investimento considerável e in-

tangível no segmento.” José Cláudio de Souza Lima, coordenador do 

curso de bacharelado em Logística do Centro Universitário Augusto 

Motta, no Rio de Janeiro, RJ

[...]

“O mercado exige e exigirá profissionais focados no aumento da 

produtividade – ou minimização do desperdício. Na indústria, o pro-

fissional de logística (Supply Chain) já começa a assumir a área  
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industrial, tornando-se, então, o responsável por comprar, fabricar e 

entregar aquilo que o mercado deseja. No comércio, o profissional 

de logística será o responsável por encantar o cliente com o atendi-

mento na hora combinada e com baixo custo. Nos serviços, terá que 

fazer cada vez mais com menos. Ou seja, o profissional de logística 

era responsável ‘apenas’ pelo ciclo de material de entrada, até a 

produção, e de saída até o cliente. Hoje, a tendência mostra que ele 

assumirá a necessidade do cliente desde a matéria-prima até a en-

trega ao mesmo. Isto porque o mercado está cada vez mais rápido, 

os custos estão subindo no mundo inteiro com a inflação e os clien-

tes exigindo cada vez mais agilidade.” Milton Bulach, consultor au-

tônomo de gestão instalado em Valinhos, SP

PROFISSIONAIS de logística: um mercado em constante mudança. Logweb, ed. 78, 
ago. 2008. Disponível em: <http://www.logweb.com.br/ 

novo/upload/revistalogweb/78/logweb78site.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2015.

3. Agora que você já leu e grifou o texto, faça uma síntese de suas principais ideias 
e um resumo sobre as opiniões dos profissionais ouvidos pela revista, procuran-
do seguir um roteiro no texto que irá elaborar: Quem é o profissional de logís-
tica hoje? O que o mercado espera desse profissional? O que é necessário para se 
fazer carreira nessa área?
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Atividade 2 
reConheCendo meus ConheCimentos

Reconhecer os conhecimentos que acumulamos ao longo da vida é um passo im-
portante tanto para elaborar um currículo quanto para buscar um novo emprego. 
Para isso, organizamos esse processo de reconhecimento em algumas etapas. Nesta 
atividade, você verá a primeira etapa.

Etapa 1

Auguste Rodin. O pensador. Escultura em bronze, 180 cm x 
98 cm x 145 cm. Museu Rodin, Paris, França.

1. Vamos começar pensando sobre quem somos.

A escultura apresentada é feita em bronze e famosa em todo o mundo. Repare como 
ela foi feita, como os músculos aparecem. O pensador está relaxado ou tenso? Re-
flita: O que essa obra de arte transmite? Qual é o sentimento que ela nos passa?
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2. Agora, você será “o pensador”. Aqui vai um roteiro de perguntas que ajudará a 
organizar as ideias sobre você mesmo:

a) Quem sou eu? 

b) Como eu acho que sou? Como eu me vejo?

c) Quais são minhas principais qualidades?

d) O que dizem as pessoas quando me elogiam?

e) O que eu faço que todos gostam? 
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3. Troque ideia com outros cinco colegas.

 Cada um pode se apresentar aos demais contando as 
respostas que elaborou no roteiro da atividade anterior.

 A ideia aqui é ter uma conversa franca, pois todos 
temos qualidades e defeitos. O importante nesta ati-
vidade é o respeito mútuo entre vocês.

 Sendo assim, vamos contar ao grupo quem somos e 
ouvir quem eles são. 

Atividade 3 
experiênCias na área de LogístiCa

Nesta atividade, você continuará com a segunda etapa 
do seu processo de reconhecimento.

Etapa 2

Nosso exercício agora é vasculhar nossas memórias. Só 
que, desta vez, vamos pensar nelas relacionando-as com 
aspectos da ocupação de assistente de logística, que você 
começou a aprender.

Por exemplo: vamos supor que você gostasse de organizar 
a lista de compras para seus pais irem ao supermercado. 
Este já é um bom exemplo de uma característica sua 
importante para um profissional de logística: o uso or-
ganizado da informação e o hábito do planejamento.

1. Tendo o Quadro 1 – Lembranças como base, liste 
lembranças, como a do exemplo anterior, que possam 
indicar características suas para o trabalho na área de 

Atente às histórias dos colegas: 
conhecer o que as pessoas  

pensam nos ajuda a entender  
melhor quem somos! 



 as s i s t e n t e d e lo g í s t i c a  1    Arco Ocupacional Tr a n s p o rT e 99

logística. Recorde também em que ano aconteceu o fato mencionado. Veja o 
exemplo na primeira linha do quadro.

Quadro 1 – Lembranças 

Ano Fato importante

1975 Eu organizava as compras do supermercado

2. Agora que você se lembrou de diversos fatos de sua vida, indique, no quadro a 
seguir, suas experiências relacionadas à área de logística: podem ser cursos que 
já fez, coisas que gostou de fazer (mesmo que não tenha ganhado dinheiro ou 
cobrado por elas), algo que faça hoje em dia ou algo que as pessoas acham que 
você faz bem. Observe, novamente, um exemplo na primeira linha do quadro.



100 Arco Ocupacional Tr a n s p o rT e  as s i s t e n t e d e lo g í s t i c a  1

Quadro 2 – Minhas experiências de vida vinculadas à logística

Experiência O que precisei fazer? O que foi fácil nessa 
experiência?

O que foi difícil 
nessa experiência?

Organizar a 
mudança de 
um vizinho

Ao preencher esses quadros, você pôde perceber que já fez muita coisa na área de 
logística e que, também, pode aprender a fazer muitas outras.
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Atividade 4 
atividades na área de LogístiCa

Agora você está pronto para a terceira etapa do seu processo de reconhecimento.

Etapa 3

Depois de você realizar um balanço de sua vida, de seus conhecimentos, vamos 
aprofundar a discussão sobre o que é preciso saber para atuar na área de logística.

1. Em grupo de cinco pessoas, discutam o que vocês acham que um profissional 
na área de logística deve saber fazer. Procurem organizar as ideias de forma a 
completar as seguintes frases:

a) Um profissional de logística deve saber...

b) Um profissional de logística precisa usar...

c) Um profissional de logística necessita cuidar...

2. Agora que discutimos e pensamos sobre o que o profissional de logística deve 
saber, vamos pensar sobre nós mesmos.
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 Relacione os itens que seu grupo discutiu e analise: O que você sabe fazer bem? 
O que sabe fazer relativamente bem? O que ainda não teve a oportunidade de 
aprender? Vá marcando um “x” na coluna correspondente.

 Veja um exemplo na primeira linha.

Faço bem Relativamente bem Não sei fazer

Organizar listas de 
compras X

Bem, agora que já refletiu sobre suas características pessoais e profissionais, é im-
portante que organize seus documentos e seus certificados para começar a elaborar 
seu currículo.
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