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RESUMO 

 
Neves, C. R. P. (2013). Percepção de risco ocupacional no trabalho de vendedores porta-porta. 

Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

 

 

O objetivo central do estudo foi analisar as relações entre as concepções do trabalho e a 

percepção de riscos ocupacionais entre os trabalhadores informais da categoria “vendedores 

porta-porta” no segmento de cosméticos. Método: foi realizado um estudo transversal e 

descritivo. Os dados foram coletados através de observações das reuniões dos vendedores e 

da aplicação de um questionário autoaplicável que, além das características pessoais e 

funcionais, investigou a percepção do trabalhador sobre os aspectos do processo de trabalho e 

da saúde psíquica envolvidos nos riscos ocupacionais. Foram feitas análises tanto na 

dimensão quantitativa, quanto na dimensão qualitativa. A partir disso, os dados sobre a 

percepção de risco ocupacional foram submetidos a análises estatísticas se identificando os 

principais fatores de risco percebidos pelo grupo pesquisado. No que se refere a concepção de 

trabalho, as informações das questões abertas foram submetidas a categorização dos 

conteúdos de acordo com os objetivos e as principais tendências observadas. Após estas 

etapas, de forma a contemplar o objetivo geral da pesquisa, os resultados encontrados sobre a 

percepção de risco ocupacional e a concepção de trabalho foram comparados e analisados. O 

estudo incorporou 101 participantes, “vendedores porta-porta” no segmento de cosméticos. 

Resultados: de acordo com as análises realizadas, o trabalho como “vendedor porta-porta” 

de cosmético apesar de possuir características de trabalho informal, com as ausências do 

vínculo empregatício formal, da proteção social e da regulamentação, é uma atividade que 

hoje está revestida por uma estratégia de endomarketing revestida simbolicamente da ideia de 

empoderamento e de status social. Dessa forma, os resultados encontrados identificaram que 

a concepção de trabalho está permeada por essas questões e consequentemente exerce 

influência na percepção de riscos ocupacionais apenas em situações específicas, não se 

podendo afirmar, que a concepção de trabalho determina a percepção de risco ocupacional 

entre os “vendedores porta-porta” de cosmético. Conclusão: as estratégias de marketing e 

‘glamourização’ adotadas pelas empresas estão repercutindo na concepção do trabalho, e, por 

consequência, tendo implicações na relação entre a concepção do trabalho e a percepção de 

risco ocupacional.  

 

 

Palavras-chave: Trabalho informal; percepção de risco; vendedores porta-porta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Neves, C. R. P. (2013). Percepção de risco ocupacional no trabalho de vendedores porta-porta. 

Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

 

The main objective of the study was to analyze the relationship between the concepts of 

work and perception of occupational risks among informal workers category "door -door 

salesmen" in the cosmetics segment. Method: We performed a cross-sectional and 

descriptive. Data were collected through observations of the meetings of the vendors and the 

application of a self-administered questionnaire that beyond the personal and functional 

characteristics, investigated the perception of the worker on the aspects of the work process 

and involved in mental health occupational hazards. Analyzes were performed both in the 

quantitative dimension, as the qualitative dimension. From there, the data on the perception 

of occupational risk were subjected to statistical analysis identifying key risk factors 

perceived by the group studied. As regards the design of work, the information of the open 

questions were submitted to the categorization of contents in accordance with the objectives 

and key trends. After these steps, in order to consider the purpose of the research, the results 

on the perception of occupational risk and the design work were compared and analyzed. The 

study incorporated 101 participants, "salespeople door -door" in the cosmetics segment. 

Results: According to our analysis, the work as a "door -door salesman " cosmetic despite 

possessing characteristics of informal employment , with the absence of formal employment , 

social protection and regulation , it is an activity that is covered today a strategy 

endomarketing coated symbolically the idea of empowerment and social status . Thus, the 

results found that the design work is permeated by these issues and consequently influences 

the perception of occupational risks only in specific situations, can not be said that the 

concept of work determines the perception of occupational risk among "door -door salesmen" 

cosmetic. Conclusion: marketing strategies and ' glamorization ' adopted by companies are 

influencing the design of the work, and therefore having implications on the relationship 

between job design and perception of occupational risk. 

 

Keywords: Informal work, perception of risk, door to door salesmen 
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Na configuração do trabalho contemporâneo, o trabalho informal se tornou, para o 

trabalhador, em uma importante alternativa para sua inserção no mercado de trabalho e, 

assim, em uma atividade que gera renda para sua sobrevivência. Todavia, essa inserção pode-

se dar de maneira precária e promovendo situações de risco para a saúde. 

O trabalho informal é uma prática antiga, e, a partir dos anos 60, começaram a surgir 

as análises que localizam o trabalho informal como consequência do excedente populacional 

ocasionado pela migração de trabalhadores do campo para a cidade. As discussões sobre o 

trabalho informal ficam, assim, restritas à dimensão econômica, como alternativa à ausência 

de emprego, o que, por sua vez, gerou poucos debates sobre a informalidade em si: sua 

formatação, desenvolvimento e consequências para o trabalhador.    

Esta visão inicial do trabalho informal, como excedente de mão de obra, repercutiu 

até o início dos anos 80 quando, no Brasil, este era compreendido, pela maioria dos 

estudiosos e especialistas da área de trabalho, como uma atividade provisória e momentânea. 

Pensava-se que, com o desenvolvimento industrial do País, a tendência seria o seu fim, pois o 

próprio segmento industrial absorveria a mão de obra. Contudo, essa tendência não foi 

observada com as mudanças no mundo do trabalho, o País começou a sofrer, mais 

intensamente, os altos índices de desemprego e as condições precárias de trabalho, e a 

perspectiva inicial começou a mudar, dado o crescimento do trabalho autônomo e sem 

vínculo empregatício.  

Em 2003, a pesquisa sobre a Economia Informal Urbana, realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em comparação com o ano de 1997, mostrou 

um crescimento dos pequenos empreendimentos na área urbana, ou seja, de empresas 

informais, porém, essa mesma pesquisa apontou para o fato de que, apesar desse aumento, 

houve uma queda dos resultados financeiros. A Pesquisa Mensal de Emprego (PME), 

também realizada pelo IBGE, mostrou, em estimativas para o mês de março de 2012, que, em 
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relação aos empregados, houve um aumento tanto no número de pessoas com trabalho sem 

carteira assinada, como de trabalhadores por conta própria. Assim, fica evidenciado o 

crescimento do trabalho informal no Brasil com um número cada vez maior de pessoas 

envolvidas nessa modalidade de trabalho. Isso representa o aumento de trabalhadores 

inseridos em um mercado de trabalho caracterizado pela precarização das condições e 

relações de trabalho, intensas cargas e falta de garantias e benefícios trabalhistas concedidos 

pelo vínculo de trabalho formal.  

É importante salientar que, apesar do crescimento do trabalho informal e de suas 

principais características estarem bem definidas, não há, ainda hoje, um consenso no que se 

refere ao seu conceito. Porém, é possível constatar que as concepções do trabalho informal 

foram ampliadas e revistas ao longo dos anos e dos avanços nos debates.  

Pode-se considerar que o trabalho informal agrega os mais diversos tipos de 

atividades, e, nessa perspectiva, para fins da pesquisa, escolheu-se a categoria específica de 

vendedores que realizam vendas diretas, que, segundo a Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO), são denominados vendedores porta-porta (nomenclatura que é utilizada na 

presente pesquisa) (Brasil, 2002). Essa escolha se deu em virtude de ser a área do comércio a 

que mais vem crescendo no mercado, de acordo com os dados do IBGE de março de 2008, 

além de ser uma atividade que possui características muito específicas, que concedem um 

diferencial ao trabalho informal. A inserção dos vendedores é estimulada nesse tipo de 

atividade a partir do foco (marketing) das empresas desse segmento, que buscam dar glamour 

ao trabalho desses profissionais a partir da própria mudança de nome; estes deixam de ser 

chamados de vendedores porta-porta para serem denominados de consultores de vendas. 

Além disso, houve uma ampliação do mercado com a chegada de marcas estrangeiras, que 

despertam, no seu representante, o imaginário da possibilidade de mudança para fora do País, 
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além da fantasia de trabalhar para uma empresa multinacional, mas, na realidade, não se 

estabelece um vínculo empregatício do vendedor com essa empresa.      

O crescimento do trabalho de vendas porta-porta foi tão significativo no Brasil que, 

em 1980, foi criada a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD) 

vinculada à World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), com o intuito de 

acompanhar e valorizar esse tipo de venda por meio da divulgação do Código de Ética para 

consumidores, vendedores diretos e empresas. As primeiras empresas a se associarem à 

ABEVD no Brasil foram Avon, Natura, Algemarim, Jafra, Yakult, entre outras. 

Segundo a ABEVD, a primeira empresa de vendas diretas que surgiu no Brasil foi a 

Avon, em 1959, e, dez anos depois, mais duas empresas se inseriram no mercado, a Natura e 

a Stanley Home; uma nacional e uma estrangeira. Em 1980, ocorreu o crescimento das 

vendas diretas em 20%, além da fundação da ABEVD. De 1981 a 1995, diversas empresas de 

vendas diretas se instalaram no Brasil, tanto nacionais como internacionais, até que, em 1996, 

ocorreu a chegada da norte-america Mary Kay, e o mercado continua crescendo sendo a 

Marisa (2012) a mais nova  empresa a aderir às vendas diretas no Brasil. Em termos de 

rendimento econômico, em 2011, o volume de negócio de vendas direta, no País, atingiu R$ 

27,2 bilhões, o que representa um aumento de 5,4 % em relação ao ano anterior. Além disso, 

nesse mesmo ano, 130 mil novos trabalhadores se inseriram nesse mercado, alcançando um 

número de 2,83 milhões, números que levaram o Brasil ao 4º lugar no mercado mundial de 

vendas diretas.   

Há, no Brasil, um número expressivo de trabalhadores informais, além disso, o 

trabalho informal é uma tendência da nova configuração do mercado de trabalho global. 

Assim, de acordo com esse crescimento, diversas pesquisas (Wunsch Filho, 1999; Navarro, 

2003; Franco & Cavalcante, 2007; Iriart et al., 2008), na área de saúde do trabalhador, 

apontaram para o considerável aumento de doenças vinculadas ao trabalho e de condições 
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inadequadas de trabalho que elevam a probabilidade de acidentes causadores de incapacidade 

temporária, permanente e até mesmo morte de trabalhadores. Na verdade, no trabalho 

informal, há uma transferência para o trabalhador da responsabilidade das próprias condições 

de higiene e segurança no trabalho; uma vez que, em algumas situações, o local de trabalho 

destes é a rua ou a própria casa, onde não há programas de capacitação e condições de 

trabalho que promovam saúde e segurança no trabalho.  

Dada a ausência do vínculo do trabalho, os trabalhadores informais não possuem 

benefícios de seguridade social, além de não disporem de cobertura de medidas de proteção à 

saúde ocupacional. A ausência de vínculo empregatício retira do trabalhador o direito a 

auxílio financeiro em casos de acidentes ou doenças, em casos de abusos e de situações de 

perigo reconhecidas, além dos sistemas de fiscalização. Porém, contraditoriamente, o trabalho 

informal também é caracterizado pela maior flexibilização de uso do tempo, pela maior 

autonomia e, em alguns casos, pela melhoria dos rendimentos; assim, a relação desses fatores 

concederá ao trabalhador uma concepção própria do seu trabalho, que poderá implicar a 

percepção dos riscos ocupacionais. Tratando-se dos “vendedores porta-porta” no segmento de 

cosméticos, esse quadro é caracterizado pela noção de autonomia e poder, pela manipulação e 

armazenamento de produtos químicos nem sempre previamente testados, pelo deslocamento 

constante sem cobertura da empresa por ele representada, por ele ter a responsabilidade 

perante o cliente, caso haja algum equívoco ou defeito, e por dever assumir o custo se 

porventura não ocorrer o pagamento.   

Diante desse cenário, torna-se imperativa a contribuição de novos estudos sobre a 

temática que envolve a saúde dos trabalhadores inseridos no trabalho informal. Há que se 

considerar a escassez de estudos sobre esse segmento na área de saúde do trabalhador. Em 

levantamento realizado nas bases de dados do portal da Biblioteca Virtual de Psicologia, 

foram encontrados resultados sobre a temática em pauta com os seguintes descritores: (a) 
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trabalho Informal, com 43 bases bibliográficas, 251 de texto completo e 1.299 na base 

ciências da saúde e áreas correlatas; (b) trabalho informal e saúde, foram 6 na base 

bibliográfica, 80 de textos completos e 479 na base de ciências da saúde e áreas correlatas; 

(c) trabalho informal e saúde do trabalhador, não foram encontradas pesquisas na base 

bibliográfica, sendo localizados apenas 18 na de textos completos e 141 trabalhos na base de 

ciências da saúde e áreas correlatas; (d) percepção de risco no trabalho informal, os 

resultados caem significativamente, identificando-se ausência de trabalhos na base 

bibliográfica, apenas 3 de texto completo e 4 pesquisas na base ciências da saúde e áreas 

correlatas; (e) trabalho informal e aspectos psicológicos, também os resultados foram 

reduzidos, com ausência de trabalhos na base bibliográfica, apenas 3 de texto completo e 36 

pesquisas na base ciências da saúde e áreas correlatas; e (f) trabalho informal e saúde 

psíquica – o de menor resultado, com ausência de trabalhos na base bibliográfica, apenas 1 de 

texto completo e 4 pesquisas na base ciências da saúde e áreas correlatas. 

 Considerando essa lacuna na literatura, o presente estudo poderá contribuir para uma 

melhor compreensão da temática. Neste sentido, o estudo pretende responder a seguinte 

questão central: a concepção que os trabalhadores informais possuem do seu trabalho tem 

implicações na percepção dos riscos ocupacionais inerentes a este trabalho? Visando 

responder a essa questão, objetiva-se analisar as relações entre as concepções do trabalho e a 

percepção de riscos ocupacionais entre trabalhadores informais da categoria “vendedores 

porta-porta” do segmento de cosméticos. De forma específica, pretende-se identificar: (1) as 

principais concepções dos “vendedores porta-porta” de cosméticos sobre o seu trabalho; (2) 

os riscos ocupacionais percebidos por esses trabalhadores; (3) o papel das variáveis 

socioprofissionais na percepção de riscos ocupacionais entre “vendedores porta-porta” do 

segmento de cosméticos e (4) relacionar a concepção sobre o trabalho e a percepção de risco 

ocupacional dos “vendedores porta-porta” de cosmético. 
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Este trabalho está estruturado em 4 capítulos. No Capítulo 1, que se intitula “A 

perspectiva do trabalho informal e riscos ocupacionais”, busca-se caracterizar o trabalho 

informal, mostrando sua atual configuração no mercado de trabalho brasileiro, para, em 

seguida, realizar uma exposição sobre o risco e a percepção do risco. 

No Capítulo 2, “Delimitação do estudo e Estratégia Metodológica”, são descritas as 

estratégias metodológicas escolhidas para esta pesquisa, como: o delineamento, a população e 

amostragem, a caracterização da amostra, a descrição e operacionalização das variáveis, o 

instrumento, a coleta de dados e, por fim, os procedimentos de análise dos dados.  

No Capítulo 3, “Resultados e Discussão”, apresentam-se os resultados desta pesquisa, 

inicialmente referentes às concepções encontradas sobre o trabalho informal desempenhado, 

seguidos dos riscos ocupacionais percebidos pelo grupo pesquisado; para, posteriormente, ser 

explanada a relação existente entre a concepção do trabalho informal desenvolvido e a 

percepção do risco ocupacional por parte desses trabalhadores. 

No Capítulo 4, “Considerações Finais”, os principais resultados são retomados de 

forma a aprofundar sua análise e correlacioná-los com possíveis contribuições; além de 

apontar as limitações do presente estudo. Por fim, esta dissertação se encerra identificando 

recomendações para o desenvolvimento futuro de mais pesquisas sobre a temática em 

questão. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

O Trabalho Informal e os Riscos Ocupacionais 
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Neste segmento, inicialmente, é realizada uma caracterização acerca do trabalho 

informal e a precarização do trabalho, enfatizando-se a sua configuração atual. 

Posteriormente, realiza-se uma explanação sobre a saúde do trabalhador, com ênfase na 

questão do risco, fazendo-se um destaque para o conceito de risco ocupacional. Após isso, a 

parte final deste capítulo discorre sobre a percepção de risco. 

1.1  Trabalho Informal 

As análises sobre o trabalho informal tendem a adotar a perspectiva da mobilização 

do trabalhador, ou seja, compreender o problema da integração social do grande contingente 

de trabalhadores que migravam do campo para as cidades nos países subdesenvolvidos. Para 

Machado (2002), dentro desse contexto, as discussões sobre a informalidade seguiram a 

vertente de tentativas de explicações sobre o ‘outro lado’ do emprego e não da informalidade 

em si. Assim, ainda para esse autor, essa discussão “foi proposta para analisar as dificuldades 

e distorções da incorporação dos trabalhadores ao processo produtivo em contextos nos quais 

o assalariamento era pouco generalizado” (Machado, 2002, p. 83). Além disso, o debate sobre 

tal tema enfrenta dificuldades na conceituação do objeto, pois o termo trabalho informal 

assumiu diversos significados, sendo por isso de difícil definição. De acordo com Mendes e 

Campos (2004), alguns desses termos, que terminam por designar segmentos, são: “setor não-

estruturado da economia”, “setor não-protegido”, “subemprego”, “desemprego disfarçado” e 

“estratégia de sobrevivência”. 

O uso da expressão trabalho informal tem suas origens nos estudos realizados pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) no âmbito do Programa Mundial de Emprego 

de 1972. Segundo esse estudo, o trabalho informal foi entendido como um fenômeno 

característico de países subdesenvolvidos, onde o avanço das relações mercantis modernas 

não havia sido capaz de absorver significativa parcela da população trabalhadora de acordo 
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com os termos do emprego capitalista, possibilitando o surgimento de outras estratégias de 

sobrevivência (OIT, 1972 citado por Krein e Proni, 2010).  Assim, o termo informal surge 

nos documentos a respeito das condições de trabalho em Gana e Quênia, na África. Nesses 

países, verificou-se um grande contingente de trabalhadores sobrevivendo de atividades 

econômicas avaliadas à margem da lei e desprovidas de qualquer amparo ou regulação 

pública (Santos, 1979). Diante de tal contexto e não havendo um corpo teórico de 

investigação social que explicasse o que constituía a informalidade, esta foi entendida como 

uma série de atividades com características próprias, formando um setor, que, diante disso, 

reúne tanto empresas como indivíduos envolvidos na produção de bens, na prestação de 

serviços pessoais ou no pequeno comércio (Salas, 2003, citado por Krein & Proni, 2010). 

O Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (Prealc), que foi 

criado pela OIT, considerava, em 1978, o setor informal urbano como manifestação do 

excedente estrutural de mão de obra nos países latino-americanos. Porém, as discussões sobre 

o trabalho informal foram iniciadas na Revolução Industrial com o surgimento da chamada 

população excedente, aquela que momentaneamente excedia a necessidade do capital. Dessa 

forma, nota-se que tanto a OIT como o Prealc atribuem ao trabalho informal uma posição de 

alternativa diante da ausência do trabalho formal e, portanto, algo passageiro.  

Já o IBGE, apesar de ter adotado como referência as recomendações da 15ª 

Conferência de Estatísticos do Trabalho realizada pela OIT em 1993, aprofunda o 

entendimento acerca do conceito de trabalho informal. De acordo com isso, para delimitar o 

âmbito desse setor, tomou como ponto de partida a unidade econômica, ou seja, a unidade de 

produção; assim, fazem parte as unidades econômicas não agrícolas que produzem bens e 

serviços com foco em gerar emprego e rendimento para as pessoas envolvidas, não sendo 

consideradas aquelas que se empenham na produção de bens e serviços para autoconsumo. 

Outro ponto abordado é que o setor informal caracteriza-se pela produção em pequena escala, 
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baixo nível de organização e pela quase unicidade, enquanto fatores de produção, entre 

capital e trabalho. Para o IBGE, a ausência de registro não deve ser tida como critério para a 

definição do informal, na medida em que o fundamento da informalidade faz menção ao 

modo de organização e funcionamento da unidade econômica, e não ao seu posicionamento 

legal ou às relações que desenvolve com as autoridades públicas. Além disso, afirma que a 

definição de uma unidade econômica como informal é independente do local onde é 

desenvolvida a atividade produtiva, da utilização de ativos fixos, do tempo de duração das 

atividades das empresas e do fato de ser a atividade principal ou secundária do dono da 

empresa.  

Mais recentemente, alguns autores como Pontes, Krein e Proni, Sasaki, Tokman 

continuaram os debates sobre o que vem a ser o trabalho informal e como este surgiu, porém, 

ainda não se fala sobre um consenso acerca do tema em questão. Pontes (2007), com base em 

Alves (2001), faz uma classificação do trabalho informal de acordo com as mudanças 

ocorridas no mercado de trabalho: a) trabalhadores informais tradicionais, que se referem  

àqueles que têm como principal fonte de renda sua força, podendo absorver a força de 

trabalho de membros da família, geralmente não havendo contratação de mão de obra 

assalariada, e se dividem em trabalhadores informais ‘estáveis’, ‘instáveis’ ou 

‘ocasionais/temporários’; a.1) trabalhadores informais estáveis, os que tendem a possuir um 

conhecimento profissional específico e atuam em atividades bastante específicas; a.2) 

trabalhadores informais instáveis ou ocasionais/temporários, que geralmente dependem do 

ciclo econômico de produção ou do acúmulo de trabalho e são solicitados eventualmente, o 

que concede a condição de se realizar atividades variadas, além de que requisitam uma baixa 

qualificação. Especificamente, os ocasionais/temporários são aqueles que se deslocam para o 

mercado informal quando não estão empregados, mas que, surgindo a oportunidade, retornam 

ao trabalho formal, podendo ser também o trabalho informal um complemento de renda; b) 
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trabalhadores assalariados sem registro, que são os trabalhadores contratados fora da 

legislação trabalhista; c) trabalhadores autônomos ou por conta própria, que normalmente 

possuem um maior grau de qualificação e meios de trabalho, utilizam a própria força de 

trabalho e a da família, e, em alguns casos, podendo haver uma contratação reduzida de 

assalariados. Nesses grupos, também está incluído o trabalhador que ganha unicamente por 

produção e pode ter o vínculo de trabalho formalizado como contrato autônomo; d) Pequeno 

Proprietário Informal, que se caracteriza por absorver certo número de funcionários 

assalariados, porém sem carteira assinada. 

Sasaki (2009) salienta que o trabalho informal pode ser entendido a partir de algumas 

análises específicas: (1) análise voltada para a aplicação em políticas de emprego e estudos 

sobre os aspectos econômicos relacionados ao desenvolvimento, que tendem a focalizar o 

aspecto informal por meio das atividades informais de produção. Para essa linha de 

pensamento, o pressuposto existente é que essas atividades representam oportunidades de 

obtenção de renda, de forma significativa, na luta contra a pobreza e as desigualdades sociais; 

(2) análise sob a dimensão das normas de regulação pelo Estado, que se referem à 

organização do mercado de trabalho. Essa abordagem parte da perspectiva de que o setor 

informal pode ser regulado nos termos do formal, assim, há a ideia de que existe um setor que 

atua fora da lógica econômica normatizada e aceita. Ainda segundo essa autora, o trabalho 

informal pode ser visto sob a perspectiva da marginalidade que, por meio do sentido histórico 

do uso da palavra marginal, termina por conceder ao trabalho informal três sentidos: um que 

se refere à exclusão, estar à margem de algo, quando se fala do informal como exclusão do 

formal; e dois que fazem menção a uma associação pejorativa e negativa com a 

criminalidade, referindo-se ao status de baixo prestígio que possui a maioria dos 

trabalhadores informais. 
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Já Krein e Proni (2010) buscaram entender o trabalho informal a partir de três 

abordagens sobre o seu surgimento. As duas primeiras se referem ao pensamento 

desenvolvido por Tokman (1995), sendo que: a) uma abordagem está relacionada com a 

lógica da sobrevivência em um contexto econômico desfavorável, onde um excedente 

estrutural de mão de obra pressiona o mercado de trabalho, fazendo com que a oferta de 

‘bons empregos’ seja insuficiente; b) já a outra é historicamente mais atual, considerando as 

modificações na divisão internacional do trabalho na era da globalização, a adaptação das 

empresas modernas em relação a uma demanda instável e a adoção de medidas de 

descentralização produtiva integradas com a subcontratação de empresas e de mão de obra; c) 

a terceira abordagem, trazida pelos próprios autores, se refere ao trabalho informal como 

sinônimo de ilegalidade, em que a razão para a informalidade está no não pagamento de 

impostos federais ou municipais, assim como no não cumprimento da legislação trabalhista. 

Além disso, muitas vezes há uma tendência em se explicar a informalidade colocando-a como 

resultado da imposição de regimes jurídicos e administrativos que, por sua vez, impõem altos 

custos e gasto de tempo para o processo de formalização. 

É interessante salientar que as análises sobre o trabalho informal, bem como sua 

conceituação, foram sendo ampliadas e revistas a partir do avanço dos debates sobre a 

temática. No presente trabalho, entende-se o trabalho informal como fruto do processo 

histórico e envolve aspectos políticos, econômicos e sociais; portanto, engloba a lógica da 

sobrevivência bem como incorpora as mudanças introduzidas pela globalização da economia. 

Na análise, serão seguidas as dimensões especificadas no Quadro 1 abaixo.  
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Quadro 1 – Principais Características do Trabalho Informal Pesquisado 

Unidade de Produção Unidades econômicas não agrícolas que 

produzem bens e serviços com foco em gerar 

emprego e rendimento para as pessoas 
envolvidas. 

Quantidade de Produção Pequena Escala 

Natureza Vínculo Instável 

Status  Autônomo 

Nível de Formalização Não Legalizado 

Fonte: Elaboração Própria a partir de  OIT (1972), Prealc (1978), Pontes (2007), Sasaki (2009) e Krein e Proni 

(2010). 

 

1.1.1  Trabalho informal e a precarização do trabalho  

O início da reestruturação produtiva no Brasil se deu no final da década de 70, 

alcançando um grau mais elevado no início da década de 90. Como consequência desse 

processo, as empresas brasileiras não só se modernizaram, incluindo a área da informática, 

robotização e racionalização organizacional, mas também geraram uma redução nos níveis de 

emprego formal, sendo estes substituídos por várias formas de flexibilização e 

desregulamentação, ou seja, esse processo, denominado como reestruturação produtiva, traz 

como consequência não apenas o aumento das taxas de desemprego, como também a 

precarização social do trabalho (Wunsch, 1999).  

Especificamente no caso do Brasil, Gomes e Costa (1999) salientam as profundas 

mudanças do modelo econômico decorrentes da reestruturação produtiva e dos fatores que a 

acompanham, como a integração mundial dos mercados financeiros, a internacionalização 

das economias, a desregulamentação e a abertura dos mercados. Com a quebra de barreiras 

protecionistas, essas mudanças acarretaram um processo de pauperização, até mesmo entre os 

trabalhadores integrados ao mercado de trabalho, pois todo esse processo trouxe insegurança, 

instabilidade, precariedade nos vínculos laborais, além da ausência de mecanismos de 

proteção social e uma reconstrução desestruturada da identidade gerada em torno da nova 

configuração do trabalho. 
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De acordo com essa perspectiva, Druck (2007, 2011) considerou que a Precarização 

Social do Trabalho deve ser compreendida como um processo que atinge as esferas 

econômica, social e política por meio da institucionalização da flexibilização e da 

precarização moderna do trabalho, justificada pela necessidade de adaptação ao novo 

contexto globalizado. Para essa autora, a nova precarização social do trabalho é caracterizada, 

entre outras coisas, pela condição de instabilidade, de insegurança e de adaptabilidade, sendo 

uma das suas dimensões o trabalho informal que, após os períodos de 70 e 80, começa a 

tomar grandes proporções no mercado brasileiro.  

No período inicial da década de 70, a economia brasileira vivia uma fase de 

desenvolvimento, com taxas de 10% ao ano. Porém, em 1973 e 1978, em virtude da primeira 

e da segunda crise mundial do petróleo, essa situação começou a mudar. Nesse mesmo 

período, eclodiu o movimento dos metalúrgicos do ABC paulista, classe que possuía salários 

relativamente altos e começou a enfrentar o desemprego em massa. Essa recessão econômica 

no Brasil levou à redução da oferta do emprego formal nos grandes centros urbanos e 

incentivou parte dos trabalhadores a recorrer ao mercado informal. Nesse período, a mão de 

obra migra para o setor de comércio e serviços, em virtude da crescente flexibilização das 

relações de trabalho, e os trabalhadores são induzidos a aceitar empregos no setor informal 

com a consequente ausência de garantias trabalhistas e previdenciárias. Ademais, há o 

movimento de transferência de partes da produção industrial para empresas menores, de 

vertente familiar e com características de trabalho autônomo (Wunsch, 1999).    

Considerando as análises realizadas pelos autores citados (Gomes e Costa, 1999; 

Wunsch, 1999 e Druck, 2011;), fica evidente o deslocamento do status da informalidade: o 

que, anteriormente, representava uma situação transitória na estrutura do mercado de 

trabalho, agora se revela como uma situação permanente. O que era considerado como 

representante do atraso, torna-se sinônimo da modernidade. Para Antunes (2004), citado por 
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Oliveira (2005), na era da “desertificação neoliberal”, a informalidade é equivalente à 

flexibilidade e à precarização do trabalho, sendo que todas as características que formaram as 

estratégias de sobrevivência dos trabalhadores informais são convertidas em personificações 

do novo trabalhador do capitalismo flexível. 

Nessa mesma perspectiva, Dalbosco (1999) e Nunes (2000), citados por Gondim et al. 

(2006), afirmaram que, diante do contexto configurado pela reestruturação produtiva, o 

trabalho informal se torna, além de uma atividade econômica não legalizada, uma prática de 

sobrevivência instituída. Dessa forma, verifica-se a institucionalização de uma prática de 

trabalho baseada em condições precárias e, sobre essa questão, Franco, Druck e Seligmann-

Silva (2010) observaram que o trabalho contemporâneo baseia sua composição estruturada na 

combinação da precarização social com o adoecimento dos indivíduos e a destruição 

ambiental.   

Diante das novas formas de trabalho, que partem do modelo de acumulação flexível, 

reestruturação produtiva e terceirização, estudos como o de Aquino (2005) e Franco, Druck, e 

Seligmann-Silva (2010) apontaram o aumento dos índices de adoecimento do trabalhador. 

Torna-se, desse modo, cada vez mais necessária a realização de estudos que analisem o novo 

mundo do trabalho e seus impactos na saúde dos trabalhadores, buscando conscientização 

acerca da necessidade de se repensar essa nova ordem e os cuidados com a saúde. 

1.1.2  Trabalho informal na atualidade: os vendedores porta-porta 

Diante da diversidade de atividades de trabalho que são denominadas como trabalho 

informal, a categoria de vendedor, em específico, vem obtendo destaque. Segundo dados do 

IBGE, em março de 2008, havia 4,1 milhões de trabalhadores por conta própria em seis 

regiões metropolitanas do Brasil (Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Porto Alegre), sendo que 28,3% estavam inseridos na área do Comércio, consistindo 

em 532 mil vendedores, dos quais 60% eram mulheres; 39,6% deles, no total das seis regiões, 
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tinham 35 a 49 anos, 42,6% tinham o ensino fundamental incompleto e, no que se refere à cor 

ou raça, 52,2% eram pardos ou pretos. 

 De acordo com a CBO, o vendedor faz parte de uma família que abarca muitas 

ocupações, entre elas o “vendedor porta-porta”, que está inserido como sinônimo no código 

5241 denominado vendedores em domicílio, e cuja descrição sumária é:  

Vendem produtos e serviços em residências e escritórios; planejam e discutem metas 

e estratégias de venda. Contatam, visitam e entrevistam clientes; demonstram 

produtos, avaliam o perfil dos clientes e fecham contratos de vendas. Orientam, 

informam e visitam clientes no pós-venda; acompanham entrega de produtos, 

requisitam manutenção de produtos. Relacionam-se com setores da empresa. (CBO, 

2002).  

Atualmente, diante da necessidade da população de obter facilidades no seu cotidiano, 

houve um grande crescimento das vendas diretas – sistema de comercialização de bens de 

consumo e serviços diferenciados, baseado no contato pessoal entre vendedores e 

comparadores, fora de um estabelecimento comercial fixo –, o que ocasionou mudanças nesta 

atividade de trabalho. Primeiramente, convencionou-se chamar esses vendedores, que a 

princípio eram apenas porta-porta, de Consultores de Vendas autônomos, concedendo, assim, 

um novo status à atividade e contribuindo para um maior número de envolvidos com tal 

ocupação. As empresas começaram a investir neste ramo, tanto na capacitação do vendedor – 

ainda que não haja um vínculo empregatício – como no marketing do serviço. Essas 

transformações acarretaram a inserção de um novo público nessa ocupação, que deixa de ser 

genuinamente de pessoas com, no máximo, o ensino fundamental completo, para agregar 

universitários, diplomados e até mesmo pós-graduados. Com isso, também houve um 

aumento no número de empresas, no Brasil, que realizam vendas diretas através do vendedor 

porta-porta; hoje, constam 21 empresas cadastradas e ativas na ABEVD (Quadro 2). 
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Fonte: Elaboração Própria. 

De acordo com os dados da ABEVD, as vendas diretas alcançam diversos segmentos 

do mercado comercial (Figura 1), demonstrando o crescimento dessa área de trabalho e sua 

importância para a economia brasileira. 

Quadro 2 – Empresas de Vendas Direta Cadastradas e Ativas na ABEVD 

EMPRESAS MERCADO PRODUTO ANO DE 

IMPLANTAÇÃO NO 

BRASIL 

Amway Internacional Diversos 1990 

Avon Internacional Diversos 1959 

Belcorp do Brasil Internacional Cosméticos --- 

Cellcred  

Telecomunicações  

Nacional Telefonia Móvel 2006 

Jafra Internacional Cosméticos 1970 

Dokmos Life Nacional Cosméticos ---- 

FM Group Brasil Internacional Cosmético e Perfumaria 2011 

Hermes Nacional Diversos __ 

Herbalife Internacional Produtos de Nutrição, 

Controle de Peso e 

Cuidados pessoais. 

1995 

Hinode Nacional Cosméticos, Perfumaria, 

Produtos de Beleza 

1988 

Inspiração Perfumes Nacional Cosméticos e Perfumaria __ 

Jequití Nacional Cosméticos, Perfumaria, 

Produtos de Beleza 

__ 

Mary Kay Internacional Cosméticos, Perfumaria, 

Produtos de Beleza 

1998 

MonaVie Internacional Bebidas, Controle de 

Peso 

2008 

Natura Nacional Perfumaria, Produtos de 

Beleza, Cosméticos 

1969 

Perfam Nacional Perfumaria, Cosméticos e 

Suplementação 

Nutricional 

2003 

Kenko Patto/Photon Nacional Saúde Física __ 

Pierre Alexander Nacional Perfumaria, Produtos de 

Beleza, Cosméticos 

1981 

Polishop Internacional Diversos 1999 

Torres Moda Casa Nacional Cama, Mesa, Banho e 

Decoração 

1979 

Tuppeware Internacional Tupperware 1977 
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                        Figura 1 – Gráfico do Crescimento da Área Comercial nas Vendas Diretas.                                   

                                      Fonte: Elaboração Própria. 

 

Contudo, apesar dos avanços em termos de ocupação de mercado e da existência de 

associações isoladas que visam conceder parâmetros de atuação e assistência mínima aos 

trabalhadores informais, o trabalho informal e, em específico, a atuação dos vendedores 

porta-porta ainda fazem parte de uma atividade com características de precarização do 

trabalho e grandes impactos na saúde do trabalhador.  

1.2 Trabalho Informal e as Implicações na Saúde do Trabalhador 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), realizada 

pelo IBGE no ano de 2009, a população economicamente ativa (PEA) no Brasil é de 101 

milhões e 110 mil, estando aproximadamente 42 milhões inseridos no mercado informal; 

20,5% trabalhando por conta própria, 4,3% como empregadores, 7,8 % como domésticos, 

4,6% com trabalho não remunerado e 4,1% com produção para consumo próprio. Ou seja, o 

Brasil possui 41% da sua população vivendo aquém das condições normais mínimas de 

trabalho, desprotegida na ausência de direitos e benefícios sociais e trabalhistas, na medida 

em que a ruptura do vínculo empregatício formal implica a prática, a perda da proteção à 

saúde, do amparo na doença e no desemprego, o reconhecimento e a proteção diante de 

periculosidade, insalubridade e acidente de trabalho, enfim, há a perda da proteção da saúde e 

segurança no trabalho (Mendes & Campos, 2004). 
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De acordo com Pochmann (2009), esse aumento do número de trabalhadores 

informais no Brasil também está relacionado com a crise econômica internacional de 2008. 

Ainda segundo esse autor, alguns dos reflexos dessa crise no Brasil foram a queda da 

produção do setor industrial e a expansão do setor de serviços. A considerável diminuição da 

produção ocasionou um aumento das demissões acima das contratações, levando 

trabalhadores a perderem seus empregos e a novos ingressantes no mercado de trabalho a não 

terem possibilidades de trabalhar. Outro aspecto relevante, dado apontado por esse autor, foi 

a tendência ao aumento da informalidade em virtude desse quadro de ausência de um sistema 

universal de garantia de renda aos desempregados. Estes, com o objetivo de obter algum 

rendimento para a sobrevivência, se inserem no mercado informal.   

Esse quadro, para Pontes (2007), é reflexo das dimensões perversas da modernização, 

que traz consigo uma crise social, a qual interfere em vários aspectos, entre eles, no 

desemprego, na precarização laboral e na vulnerabilidade social, como é ratificado pelos 

números acima apresentados, o que resulta em diversas formas de violência atreladas ao 

trabalho. E, no que se refere ao trabalhador informal, este fica exposto a um risco muito 

maior de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho na medida em que são excluídos das 

ações de segurança e saúde no trabalho. Um desses riscos e violência, ainda segundo Pontes 

(2007), se refere às consequências da precarização do trabalho sobre a subjetividade do 

trabalhador informal autônomo:  

A realização de uma atividade laboral não tem um sentido só profissional e sim 

implica o indivíduo em sua totalidade, produzindo vivência e ideias muito diversas, 

que lhe podem afetar a auto-estima, a segurança emocional, bem assim outras 

necessidades humanas, como reconhecimento e prestígio social. (p.27) 

Também Aquino (2005) apontou as consequências da precarização do trabalho na 

subjetividade do trabalhador e ressaltou que esse processo atinge, de maneira distinta, os 
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diversos segmentos sociais, havendo um destaque para a maior disseminação dessa 

precarização entre as mulheres, os jovens e os mais velhos. Como consequências, ele aponta: 

a intensificação do trabalho e o consequente aumento do sofrimento subjetivo; a inibição ou 

até mesmo a neutralização da mobilização coletiva contra o sofrimento como implicação da 

dominação e alienação; a utilização da estratégia defensiva fundamentada no silêncio sobre 

seu próprio sofrimento e na cegueira em relação ao sofrimento alheio e à intensificação do 

individualismo.  

Laurell (1981), nas analises sobre a saúde do trabalhador, tomou como ponto de 

partida uma crítica ao pensamento clássico da saúde ocupacional, que entende o trabalho 

como um problema ambiental na medida em que este expõe o trabalhador a agentes 

químicos, físicos, biológicos e psicológicos que, por sua vez, causam acidentes ou 

enfermidades. Para essa autora, o pensamento clássico da saúde ocupacional é uma óbvia 

reprodução da forma tradicional de a medicina perceber a doença – fenômeno biológico que 

ocorre no indivíduo. E afirmou que o grande valor daqueles que trabalham com saúde 

ocupacional, e tentam inovar, é ter demonstrado que os riscos ocupacionais não são 

independentes do funcionamento da indústria capitalista, trazendo à luz que, diante de tal 

fato, a implementação de soluções está mais vinculada a problemas de poder e capacidade de 

reivindicar do que a questões da ordem técnica. 

Apesar de assinalar que a questão do trabalho não pode ser resumida a riscos 

ambientais, Laurell (1981) também ressaltou que é importante considerar esse aspecto na 

medida em que a determinação de um objeto como sendo objeto de trabalho, se dá 

socialmente e, diante do contexto de precarização do trabalho e foco nos lucros, objetos 

perigosos para a saúde, podem se tornar objeto de trabalho. Nesse processo, encontra-se a 

contradição existente nos interesses capitalistas: de um lado, há o desejo de explorar a força 

de trabalho além dos limites de resistência e segurança do trabalhador e, por outro, o interesse 
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de assegurar a contínua reprodução de uma força de trabalho, garantindo dessa forma a 

produção e a função de valorização do capital.  

Ressalta-se que esse processo não reverbera apenas no trabalho formal, mas também 

no trabalho informal, na medida em que a obtenção dos lucros se dá, muitas vezes, por meio 

da terceirização ilegal de processos de produção, sendo que a falta de fiscalização e vínculos 

formais leva a uma maior exploração desta força de trabalho e, consequentemente, a maiores 

implicações na saúde deste trabalhador.  

Em pesquisa realizada com trabalhadores informais das ruas de São Paulo, Cerqueira 

(2008) identificou algumas implicações do contexto de trabalho informal na saúde dos 

participantes do estudo. Foi evidenciado o não reconhecimento, pelos trabalhadores, de sinais 

e sintomas de enfermidade, adotando atitudes de omissão e negação, pois reconhecer o 

adoecimento significa reconhecer a própria fragilidade, o que inviabiliza manter o trabalho. 

Assim, a negação da enfermidade, além de estar relacionada com a necessidade de assegurar 

o posto de trabalho e a competividade, pode também ter relação com a ausência da proteção à 

saúde e segurança no trabalho. A maioria dos trabalhadores informais ganha pelo que produz, 

assim, ficar doente representa deixar de ser remunerado, além de implicar outros custos, na 

medida em que não possuem benefícios sociais e trabalhistas, como assistência médica e 

licença médica remunerada.  

O estudo de Pereira e Cortez (2010) sobre a interface entre informalidade e saúde 

mostrou a “negação da enfermidade” pelo trabalhador e ressaltou que, naquilo que se refere, 

especificamente, ao trabalhador informal, há uma notória exposição aos riscos ocupacionais, 

destacando-se o risco ergonômico. Além disso, reafirmaram a dificuldade de buscar o 

atendimento de saúde de forma preventiva, identificando a prática da automedicação e a 

presença de sofrimento psíquico dos trabalhadores. As autoras também analisaram as 

possíveis causas dos danos à saúde do trabalhador informal e relataram que o principal fator 
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está vinculado ao tipo de relação estabelecida neste trabalho, relação esta composta pela 

incerteza sobre o trabalho, por baixos rendimentos, pressões por produção, ausência de 

controle dos riscos ocupacionais e orientação quanto às medidas de prevenção. Agregando-se 

a isso, é identificado que a desproteção legal e a falta de cobertura da seguridade social 

também são fatores tidos como promovedores das alterações na condição de saúde e que 

favorecem a ocorrência de agravos e o surgimento de doenças de trabalho. 

Contudo, apesar dos dados e relatos sobre riscos ocupacionais e problemas de saúde 

gerados pelo trabalho informal, ainda é difícil se contabilizar o número de ocorrências de 

forma fidedigna, pois, pela natureza do vínculo empregatício desse trabalho, o INSS não 

possui esses registros. Com base na legislação brasileira, os acidentes de trabalho são eventos 

de notificação compulsória mediante a apresentação da comunicação de acidentes de trabalho 

(CAT) que deve ser emitida pela empresa à qual o trabalhador está vinculado, ou pelo serviço 

de saúde ou pelo próprio trabalhador, sendo restrita, todavia, aos trabalhadores formais, 

vinculados à Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

De acordo com Krein e Proni (2010), a ausência do registro dos acidentes de trabalho 

no contexto informal, reflete a falta de reconhecimento dos trabalhadores informais por parte 

das agências governamentais, o que acarreta um quadro de imprecisão na mensuração 

estatística oficial. Isso dificulta o levantamento do número de trabalhadores adoecidos por 

fatores ocupacionais e a própria identificação das doenças ocupacionais mais frequentes no 

trabalho informal. Esses autores também ressaltam que, independente do tipo de atividade 

informal realizada, seja por subcontratações ou como autônomos, esses trabalhadores 

apresentam menores níveis de proteção social e menor ou nenhum acesso aos direitos 

trabalhistas, acarretando a estes uma maior exposição aos riscos ocupacionais.  
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1.3  Trabalho e Saúde: Algumas Concepções sobre Risco  

Os estudos sobre o risco, segundo Guilam (1996), alcançaram crescimento durante a 

Segunda Guerra Mundial, utilizando-se da metodologia quantitativa, sendo, desde então, 

realizados em diferentes áreas da ciência. Já os estudos qualitativos são desenvolvidos nas 

ciências sociais, surgindo em contraponto a área chamada de Risck Assessment ou Risk 

Analysis. Os estudos qualitativos consideram os fatores subjetivos como elementos que 

permeiam a avaliação do risco. 

Os estudos a respeito da percepção de risco surgem a partir das vivências do próprio 

trabalhador no processo de trabalho e são focalizadas pela subárea da Segurança do Trabalho, 

sendo ainda recentes e incipientes. Originaram-se, segundo Cavalcante (2007), por meio da 

Psicologia Ambiental e da Psicologia Social, através das pesquisas de Slovic, Fischhooff e 

Lichtenstein. 

De acordo com Kolluru (1996), citado por Fischer e Guimarães (2002), e Porto 

(2000), os estudos sobre o risco eram praticamente de domínio dos engenheiros de segurança 

e médicos do trabalho e não levavam em consideração a percepção do sujeito envolvido no 

contexto de risco. Assim, consideravam os trabalhadores como sujeitos passivos no seu 

próprio processo de trabalho, fornecedores de informações e respondentes de questionários. 

Porém, nas últimas décadas, tem ocorrido uma mudança no enfoque de trabalho dos 

profissionais que estudam o risco nos locais de trabalho, voltando-se mais para os aspectos 

preventivos, na atuação no controle e eliminação dos riscos na fonte, do que no pós-acidente 

ou doenças ocupacionais decorrentes. Assim, na atualidade, a percepção passa a ser 

considerada como fator essencial para o gerenciamento do risco. 

Diante dessas diferentes perspectivas, a palavra risco também obteve diferentes 

significados. No senso comum, a palavra risco está vinculada à ideia de dano, perigo 

potencial; é um termo originário do latim resecum, que quer dizer o que corta, derivado do 
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verbo resecare que, por sua vez, significa ato de dividir, cortar separando. Designava também 

o estilete empregado pelos romanos para marcar as tabuletas de cera que eram usadas para 

escrever antes do surgimento do papiro; já na época medieval, em linguagem náutica, riscum 

veio a significar penhasco, perigo no mar, perigo oculto.  

Nos primeiros estudos da Epidemiologia, o conceito de risco envolvia a ideia de dano 

a partir da probabilidade de ocorrência de eventos ou fenômenos vinculados à saúde, chance 

de cura ou recuperação. Dessa forma, risco se constitui como o correspondente 

epidemiológico do conceito matemático de probabilidade, que neste caso se refere a modelos 

abstratos de distribuição populacional. Essa ideia é reforçada pelos estudos de Olin Miettinen, 

em que o risco equivale a efeito, probabilidade de ocorrência de patologia em uma dada 

população, expresso pelos indicadores de incidência e prevalência. Miettinen, em 1985, 

trouxe a proposta de que o objeto-modelo da Epidemiologia se constitui na própria relação, 

que se refere à relação de uma medida da ocorrência a um determinante, ou uma série de 

determinantes, denominada de relação ou função da ocorrência. Ou seja, o conceito de risco 

indicará a probabilidade de ocorrência do atributo doença ou fenômeno correlato na 

população (Almeida-Filho, 1997; Almeida-Filho & Rouquaryoul, 2006; Fletcher, 2006; 

Almeida-Filho & Coutinho, 2007). 

O determinante referido na lógica do conceito de risco diz respeito ao determinismo 

probabilístico. Dessa forma, no escopo da Epidemiologia, o método mais utilizado para tal 

estudo é o comparativo, e o determinante é frequentemente representado como um 

determinante de exposição a processo saúde/doença, sendo denominado de “fator de risco” 

ou “determinante de risco” (Almeida-Filho, 1997). Em outras palavras, Flethcher (2006) 

afirmou que os fatores de risco são as características relacionadas com maior risco de ficar 

doente.  
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Além do sentido epidemiológico, a noção de risco possui um sentido no discurso 

social, no discurso da Clínica, ambos importantes para a compreensão do conceito nos 

contextos de trabalho.  De forma resumida, no discurso social, o risco pode ser entendido 

como perigo iminente ou oculto; na Clínica, como o ‘risco individual’; na epidemiologia, 

como o ‘risco populacional’; e, nos campos da Saúde Ambiental/Ocupacional, como o ‘risco 

estrutural’ (Almeida-Filho, 1997; Almeida-Filho & Coutinho, 2007). 

No discurso da Clínica, o conceito de risco sai da vertente do coletivo para o 

individual. É construído a partir de observações em séries finitas de populações que, para esta 

vertente, pode legitimar predições sobre membros individuais e singulares da população 

estudada ou de outras populações, como também pelo registro histórico da experiência 

clínica. 

Finalmente, é o conceito de risco inserido na área das Ciências Sociais, onde o debate 

se desenvolve sob a perspectiva daquele que percebe. O interesse é compreender como o 

indivíduo percebe as situações de risco, seja como cidadão, seja como trabalhador. Dessa 

forma, os fatores subjetivos são trazidos à discussão, pois estes direcionam as escolhas dos 

indivíduos (Guilam, 1996). 

Considerando os inúmeros sentidos para a noção de ‘risco’ Porto (2000), citado por 

Neves e Guilam (2007), sugeriu uma sistematização para o entendimento dos objetivos e 

ações realizadas pelas diferentes disciplinas no estudo dos riscos: 1) avaliação de riscos – é a 

abordagem estudada pelas diversas engenharias, pela toxicologia, epidemiologia e 

especialistas em riscos específicos, como a biossegurança e a radioproteção, que se refere à 

metodologia, que visa caracterizar os efeitos à saúde esperados como resultado de certa 

exposição a um agente específico, fornecendo também estimativas no que se refere à 

probabilidade de ocorrência de tais efeitos nos variados níveis de exposição; 2) percepção e 

comunicação de riscos – abarcado pela psicologia, antropologia e sociologia, em que são 
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estudadas as percepções de risco que objetivam analisar como populações diferentes 

percebem e reagem a determinados riscos, sendo possível, através disso, o desenvolvimento 

de programas de comunicação de riscos; 3) gerenciamento de riscos – é o aspecto mais 

estudado pela engenharia de segurança e higiene do trabalho e outras engenharias, medicina, 

toxicologia, ergonomia, ciências da administração, economia, entre outras; objetiva, em 

termos de riscos ocupacionais, elaborar decisões e ações de gerenciamento tanto no nível da 

sociedade e governos através, por exemplo, de políticas públicas, como no nível das empresas 

por meio de práticas gerenciais que podem ajudar a prevenir os riscos nos locais de trabalho; 

4) estudos sociais e de equidade – abordagem que se dedica às ciências sociais e políticas, 

antropologia, epidemiologia social, estudos interdisciplinares, que focam a compreensão do 

fenômeno da desigualdade na distribuição dos riscos na sociedade. 

1.3.1  Risco ocupacional 

O conceito de risco pode ser analisado especificamente no contexto do trabalho como 

os riscos ocupacionais que se referem aos acidentes e às doenças que estão diretamente 

relacionadas ao trabalho, ou seja, que envolvem fatores objetivos e visíveis, como 

características físicas, químicas, mecânicas, biológicas. Essa visão é influenciada por áreas 

como a engenharia de segurança, higiene do trabalho, medicina do trabalho, fisiologia do 

trabalho, toxicologia e epidemiologia. Contudo, com os movimentos dos trabalhadores e a 

evolução de campos como a ergonomia e das ciências que estudam os riscos, outros conceitos 

foram sendo desenvolvidos, levando em consideração fatores mais subjetivos, como 

exigências no trabalho; com isso, temas relevantes, como falhas gerenciais, problemas da 

organização e o gerenciamento, começaram a ser considerados na análise dos riscos (Porto, 

2000). 
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Segundo Fischer e Guimarães (2002), tanto fatores objetivos – como tempo de 

experiência, como fatores subjetivos – como aceitabilidade do risco, influenciam na sua 

percepção. Contudo, os fatores subjetivos apresentam uma variabilidade, mesmo 

considerando indivíduos de uma mesma população. Assim, é importante que os estudos que 

consideram essa variável se utilizem de ferramentas que viabilizem acessá-los no contexto 

onde estão inseridos. Essa concepção é compartilhada por Porto (2000) que afirmou ser o 

risco nos locais de trabalho também de natureza ética e política, sendo mais fortemente 

influenciado pelas relações de poder na sociedade e nas empresas do que pela ciência e 

técnica. Com base nessa perspectiva, esse autor adota uma concepção abrangente de risco, 

denominando-o como toda e qualquer possibilidade de que algum elemento ou circunstância 

existente no ambiente de trabalho possa causar dano à saúde, seja através de acidentes, de 

doenças, do sofrimento dos trabalhadores, ou por meio da poluição ambiental. Para ele, o 

conceito do termo risco ganha uma variação de acordo com a área na qual está sendo 

empregado, e nem sempre este vai atender aos interesses dos trabalhadores (Quadro 3). 

Quadro 3 – Algumas Concepções de Riscos 

USO DO RISCO QUEM COSTUMA ADOTAR 

E COM QUE SIGNIFICADO 

VANTAGENS E 

LIMITES 

Risco Ocupacional Utilizado por profissionais de 

higiene e segurança do trabalho, 

para se referir aos riscos para a 

saúde ou a vida dos trabalhadores 

decorrentes de suas atividades 

ocupacionais. 

O conceito é válido para definir 

os principais riscos a que os 

trabalhadores de determinadas 

categorias e setores econômicos 

estão expostos. Um problema da 

utilização deste conceito está na 

possibilidade de se aceitar 

passivamente que determinados 

riscos são inerentes a estas 
profissões ou empresas, 

favorecendo a monetização do 

risco, quando vários riscos podem 

ser eliminados ou controlados ao 

longo do tempo. 

Risco como Probabilidade Usado na análise de riscos como 

forma de quantificar o risco 

Embora possa servir como 

parâmetro para avaliar se um risco 
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existente num projeto, tecnologia 

ou situação de trabalho (por 

exemplo, número de mortes ou 

doenças por ano previstas). Em 

inglês, a palavra risk é adotada 

para expressar a probabilidade de 

ocorrência vezes a magnitude do 

dano provocado. 

é aceitável ou se comparar os 

riscos envolvidos em diferentes 

tecnologias e processos de 

trabalho, estes números são 

complicados, de difícil 

compreensão e nem sempre 

confiáveis. 

Situação e Evento de Risco Utilizado por profissionais que 

trabalham com análise e 

gerenciamento de riscos de 

acidentes 

Estes conceitos são importantes 

na análise de acidentes por 

separar o risco em duas fases no 

processo de trabalho: o momento 

latente ou potencial (situação de 

risco) e o momento da geração do 

dano (evento de risco ou o 

acidente quando de sua 

ocorrência). 

Fonte: Adaptado de Porto (2000).      
 

A presente pesquisa entende o risco ocupacional conforme a concepção de Fischer e 

Guimarães (2002) e Porto (2002), na qual são considerados os fatores objetivos bem como os 

subjetivos, ou seja, o risco ocupacional não pode ser visto como algo apenas vinculado às 

características do espaço físico ou das atividades de trabalho em si. As questões do sujeito em 

relação a esse ambiente devem ser consideradas, como pressão no trabalho, experiência com 

a atividade e situações de riscos anteriores; pois estes são fatores que influenciam a percepção 

que este possui do risco. 

 

 

1.3.2 Percepção de risco ocupacional 

Nas décadas de 70 e 80, quando se iniciaram os estudos acerca da percepção de risco, 

foi incorporada a dimensão subjetiva através das crenças, receios e inquietações dos 

envolvidos na avaliação dos riscos. De acordo com isso, Peres et al. (2005) afirmaram que 

não há como realizar uma avaliação de riscos desconectada das crenças, interpretações e 

reações dos sujeitos envolvidos.  
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Os estudos sobre percepção de risco, segundo Freitas (2000), citado por Costa (2009), 

possuem como base três ciências: Psicologia, Sociologia e Antropologia, e cada uma delas se 

debruça em parte do processo. Desse modo, de acordo com o autor, a Psicologia traz a visão 

do indivíduo, único, e toma por fundamento as opiniões das populações. Já a abordagem 

antropológica olha o indivíduo como um ator social e tem por ideia central a tese de que 

grupos populacionais diferentes reagem de formas distintas quando expostos a um mesmo 

tipo de risco. Assim como na Psicologia, a percepção de risco de cada indivíduo, na 

Antropologia, está vinculada a seus conhecimentos prévios, suas experiências de vida e aos 

seus valores culturais. Na visão sociológica, a base para a percepção de risco está na 

experiência social.  

Destarte, os conceitos sobre percepção de risco buscam atender às especificidades 

dessas três ciências. Assim, Lima (2005), citado por Franco e Cavalcante (2007), e Aerosa 

(2012) definiram percepção de risco como a forma com que os não especialistas pensam 

sobre o risco e referem-se à avaliação subjetiva do grau de ameaça potencial de um 

determinado acontecimento ou atividade, deixando claro que o foco da percepção de risco 

não está no olhar do técnico, especialista, que avalia o ambiente, mas do sujeito que percebe 

o risco. Franco e Cavalcante (2007) acrescentaram que a percepção de risco sempre envolve 

uma fonte de risco, ou seja, uma dimensão de incerteza e uma avaliação das perdas potenciais 

por parte de quem percebe. Wiedemann (1993), citado por Peres et al. (2005), em 

concordância com esses autores, definiu a percepção de risco como a “habilidade de 

interpretar uma situação de potencial dano à saúde ou à vida da pessoa, ou de terceiros, 

baseada em experiências anteriores e extrapolação para um momento futuro, habilidade esta 

que varia de uma vaga opinião a uma firme convicção” (p. 1.837).  

Já Slovic (2003), citado por Cardozo (2009), além de atender a visão dos campos 

científicos da Psicologia, Antropologia e Sociologia, deixa mais evidente a integração destes, 
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pois, para ele, o conceito de risco é vinculado ao ‘jogo’ e não apenas às questões de perigo. 

Assim sendo, ao se analisar a percepção de risco, é relevante se identificar o sentimento 

oriundo do jogo que envolve tanto ganhos como perdas. Esta é uma ideia que reforça a 

compreensão da necessidade de se contextualizar a análise a partir dos fatores sociais, 

psicológicos, culturais e políticos.  

Em síntese, as percepções de riscos são vinculadas à forma como os indivíduos 

pensam, representam, classificam ou analisam as mais diversas formas de ameaça, ou seja, de 

risco a que se encontram expostos ou de que delas têm algum nível de conhecimento. A partir 

do entendimento do que vem a ser a percepção de risco em geral, no contexto ocupacional, 

compreende-se que esta se refere a percepções de riscos laborais, que traduzem a visão dos 

trabalhadores a respeito dos riscos aos quais se encontram expostos ao longo do 

desenvolvimento da atividade laboral (Aerosa, 2012). 

De acordo com essas perspectivas, Porto (2000) alertou para fatores que interferem na 

percepção do trabalhador e podem levá-los a não perceber ou a negar a presença dos riscos:     

Um destes fatores é a chamada estratégia defensiva, que faz parte do mecanismo 

psíquico humano. Como resultado da angústia frente aos riscos graves e sem 

perspectivas de mudanças, algumas pessoas acabam negando de forma subconsciente 

os próprios riscos. Este ponto revela um aspecto estratégico no lidar com o risco: não 

se deve simplesmente levantar os problemas, sem simultaneamente buscar soluções, 

pois isso pode acarretar num aumento do sofrimento dos trabalhadores e num 

descrédito frente às próprias lideranças sindicais e instituições que atuam sem levar 

em consideração estes aspectos. (pp. 22-23)  

Em pesquisa realizada com trabalhadores rurais, Peres et al. (2005) corroborou esse 

pensamento, afirmando que, no momento em que um trabalhador está inserido em uma 

situação de trabalho potencialmente danosa à sua saúde, pode-se observar com certa 
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constância uma atitude de desprezo em relação ao risco presente em tal situação. Segundo 

resultados encontrados em tal pesquisa, na grande maioria das vezes, os trabalhadores 

reconhecem a atividade como perigosa, porém não conhecem os limites do risco em função 

de as consequências de tais riscos serem, muitas vezes, invisíveis. Não há, portanto, uma 

associação direta por parte dos trabalhadores rurais entre as condições de trabalho e a 

percepção de risco.  

Além da dissociação entre a experiência e as consequências, outro importante fator 

que influencia a percepção de risco são as experiências de perdas já vividas. Assim, a tomada 

de uma decisão, além de envolver a percepção de risco, irá abarcar uma ponderação entre o 

possível perigo e a possível recompensa. De acordo com esse aspecto, Oliveira (2011) teceu 

algumas observações interessantes sobre os fatores que influenciam e compõem a percepção 

de risco. Observou que a sociedade estabelece limites de riscos para serem considerados 

aceitáveis, e isso ocorre quando os benefícios fornecidos são considerados superiores ou 

quando há a compreensão de que a situação não apresenta outras opções, apenas o 

enfrentamento da exposição. Além disso, o fato de o risco estar relacionado com uma 

incerteza, diante deste, haverá uma insegurança psicológica, que é considerada um relevante 

mediador das reações humanas na presença de situações em que as consequências são 

desconhecidas, sendo esta condição geradora de medo, sentimento que leva o sujeito a 

reconhecer melhor as situações de risco e a ser mais cauteloso e precavido ao decidir se expor 

a estas. Outro importante fator que influencia a percepção do risco destacado por esse autor é 

o valor, inerente à avaliação e à caracterização dos riscos: “os riscos são vinculados a valores 

e medos comuns e fazem parte de um processo e organização sociocultural” (Guivant, 1998, 

citado por Oliveira, 2011). 

Com relação à percepção de risco ocupacional, Aerosa (2012) menciona como fator 

de influência o tempo em que o sujeito está em determinada atividade ou contexto de 
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trabalho, pois os primeiros momentos podem se relacionar a uma menor percepção de risco 

ocupacional em virtude do menor tempo de observação e contato com os riscos específicos. 

Em contrapartida, Noyes (2001), citado por Oliveira (2011), afirmou que pessoas que lidam 

cotidianamente com situações de risco apresentam uma tendência a subestimá-lo, aspecto este 

que, tratando-se do risco ocupacional, deve-se ter atenção, pois essa constante exposição ao 

fator de risco pode fazer com que o risco se torne ‘normal’. Com isso, a percepção em relação 

a ele pode diminuir, o risco passa a fazer parte daquela realidade, levando o sujeito a não se 

precaver. Assim, a percepção que os trabalhadores possuem da exposição aos riscos 

referentes ao seu local de trabalho pode influenciar não apenas seu comportamento, bem 

como sua exposição aos riscos.    

Segundo Adams (2003), citado por Neves e Guilam (2007), os riscos podem ser 

classificados de acordo com sua percepção, havendo assim, 1) riscos percebidos diretamente, 

que se referem aos que são administrados a partir do bom senso; 2) riscos percebidos por 

meio da ajuda da ciência, quando os cientistas ajudam a ver e administrar o que não é visto a 

olho nu; e 3) riscos virtualmente percebidos que abarcam os riscos dos quais não se sabe as 

probabilidades, sendo conhecidas apenas as incertezas. 

Independente da forma como eles são percebidos, a percepção do risco não se 

constitui em um elemento individual como a princípio pode parecer, mas se refere a uma 

construção social e cultural que envolve valores, história de vida, ideologia e símbolos. É 

fortemente influenciada por questões relacionadas a crenças, experiências, informações sobre 

acidentes anteriores, bem como sobre as possibilidades de uma nova ocorrência, pelo 

contexto, as pressões do ambiente, pela ocupação e pelos traços de personalidade, ou seja, a 

fatores individuais, ambiente ocupacional e fatores organizações. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

Delimitação do Estudo e Estratégias Metodológicas
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Este capítulo apresenta os aspectos metodológicos do estudo e a delimitação da 

pesquisa. Inicialmente, são apresentadas a problemática e a questão central que norteiam o 

estudo, bem como o objetivo geral e os específicos. Em seguida, apresenta-se o modelo 

teórico-empírico com a descrição e operacionalização das variáveis. No segmento sobre 

método, caracterizam-se o delineamento do estudo e as estratégias metodológicas. 

2.1 Delimitação do Estudo e Objetivos 

Considerando a literatura pertinente, identifica-se no Brasil um número bastante 

restrito de pesquisas realizadas sobre trabalho informal e saúde do trabalhador. Assim, este 

estudo pode contribuir para uma melhor compreensão do campo na medida em que 

possibilita analisar o trabalho informal representado pelo “vendedor porta-porta”, inclusive 

no que se refere à concepção que o trabalhador inserido nesse contexto possui do seu próprio 

trabalho, visto que tal concepção, ou seja, a forma como se compreende o trabalho exercido, 

pode ter implicações na percepção dos riscos ocupacionais inerentes ao trabalho. 

Diante dessa problemática – a relação entre a concepção do trabalho e a percepção de 

risco ocupacional –, emergem algumas questões: Qual a concepção que os “vendedores 

porta-porta” de cosméticos, também denominados pelas empresas de “consultores de vendas 

autônomos”, possuem do seu trabalho? Qual a percepção de risco inerente à atividade 

ocupacional pelos “vendedores porta-porta”? A concepção que o trabalhador informal, 

“vendedor porta-porta” de cosméticos, tem sobre o seu trabalho influencia na percepção dos 

riscos ocupacionais?  

Foram definidos os seguintes objetivos norteadores do presente estudo: 
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Objetivo Geral: 

Analisar as relações entre as concepções do trabalho e a percepção de riscos 

ocupacionais entre trabalhadores informais da categoria “vendedores porta-porta” do 

segmento de cosméticos. 

Objetivos Específicos: 

– Identificar as principais concepções dos “vendedores porta-porta” de cosméticos 

sobre o seu trabalho; 

– Identificar os riscos ocupacionais percebidos por esses trabalhadores; 

– Identificar o papel das variáveis socioprofissionais na percepção de riscos 

ocupacionais entre “vendedores porta-porta” de cosmético. 

– Relacionar a concepção sobre o trabalho e a percepção de risco ocupacional dos 

“vendedores porta-porta” de cosmético.  

2.2 Modelo Teórico e Empírico 

A literatura que fundamenta este estudo está baseada nas pesquisas sobre o Trabalho 

Informal (OIT; IBGE; Santos, 1970; Wunsch, 1999; Santos, 2000; Machado da Silva, 2002; 

Druck, Franco & Seligmann Silva, 2010; Krein, & Proni, 2010, Druck, 2011), nas abordagens 

sobre o Risco, com ênfase no Risco Ocupacional (Guilam, 1996; Almeida-Filho, 1997; Porto 

2000; Fischer, & Guimarães, 2002; Almeida-Filho & Rouquaryoul, 2006; Almeida-Filho & 

Coutinho, 2007) e na abordagem teórica sobre a Percepção de Risco (Porto, 2000; Cavalcante 

2007). Assim, foi construído o modelo teórico, representado pela Figura 2, que relaciona os 

temas abordados e concede o suporte para o desenvolvimento do trabalho empírico. 
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Figura 2: Modelo Teórico.   
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Para a realização do presente estudo e com base no modelo teórico, na problemática e 

nos objetivos da pesquisa, foi construído um modelo empírico, conforme Figura 3, com as 

principais variáveis que foram investigadas e as possíveis relações existentes.  
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Figura 3. Modelo Empírico. 

Fonte: Elaboração Própria. 
  

Esse modelo apresenta as variáveis que podem se associar, ou seja, representa as 

possíveis relações entre as concepções de trabalho de vendedores porta-porta e a percepção 

de risco ocupacional. Pois, no presente estudo interessa-se em analisar a percepção de risco, 

ou seja, a possibilidade de ocorrer algo que envolve perigo, a partir da vivência dos próprios 

trabalhadores que são os informantes-chave.  

2.3 Definição das Principais Variáveis do Estudo 

Nesta seção, são expostas a definição e a operacionalização das variáveis que foram 

investigadas neste estudo. 

2.3.1  Vendedores porta-porta  

Uma das características do “vendedor porta-porta” é ser um trabalhador por ‘conta 

própria’, que, segundo a PME de 2008, é aquele que “trabalha explorando o seu próprio 

empreendimento, sozinho ou com sócio, sem ter empregado e contando, ou não, com ajuda 

de trabalhador não remunerado de membro da unidade domiciliar em que reside”.  
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De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), o vendedor porta-

porta faz parte do grupo vendedor em domicílio, recebendo a seguinte descrição sumária: 

Vendem produtos e serviços em residências e escritórios; planejam e discutem metas 

e estratégias de venda. Contatam, visitam e entrevistam clientes; demonstram 

produtos, avaliam o perfil dos clientes e fecham contratos de vendas. Orientam, 

informam e visitam clientes no pós-venda; acompanham entrega de produtos, 

requisitam manutenção de produtos. Relacionam-se com setores da empresa. (CBO, 

2002). 

De acordo com a ABEVD, o “vendedor porta-porta” é aquele que participa do sistema 

de distribuição de uma empresa de venda direta, sendo em geral, um vendedor autônomo e 

independente que adquire produtos dessas empresas e os revende para seus clientes, 

possuindo uma margem de lucro. Para tanto, utilizam-se do sistema porta-porta: eles vão até a 

residência ou local de trabalho do consumidor e demonstram o produto por meio de folheto. 

No mercado de trabalho atual, o “vendedor porta-porta” também tem utilizado os sistemas de 

catálogo e party plan, ou seja, ele apresenta o catálogo, mas também pode fazer 

demonstrações do produto em uma sessão em que os presentes podem experimentar os 

mesmos. 

2.3.2  Risco ocupacional 

Os riscos ocupacionais do processo de trabalho de vendedores porta-porta, 

considerados no instrumento da pesquisa, foram identificados utilizando-se o modelo de risco 

(Quadro 4) adaptado da NR-09.  
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Quadro 4 – Modelo de Risco Ocupacional Nr-09 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Riscos 

Físicos 

Riscos 

Químicos 

Riscos 

Biológicos 

Riscos 

Ergonômicos 

Riscos de 

Acidentes 

Ruídos; Poeira; Bactérias; Esforço físico 

Intenso; 

Esforço físico 

Inadequado; 

Vibrações; Fumos; Vírus; Levantamento 

e Transporte 

manual de 

peso; 

Máquinas e 

equipamentos; 

sem proteção; 

Radiações 

Ionizantes; 

Gases; Protozoários; Exigência de 

Postura 

Inadequada; 

Ferramentas 

Inadequadas ou 

defeituosas; 

Frio; Vapores; Fungos; Controle 

rígido de 

produtividade; 

Iluminação 

Inadequada; 

Calor; Substâncias; 

Compostos 

ou produtos 

Químicos em 

geral; 

Parasitas; Imposição de 

ritmos 

excessivos; 

Probabilidade 

de Incêndio ou 

Explosão; 

Pressões 

Anormais; 

Névoas; Bacilos. Trabalho em 

turno e 

noturno; 

Armazenamento 

inadequado; 

Umidade. Neblinas.  Jornadas de 

trabalho 

prolongadas; 

Outras situações 

de risco que 

poderão 

contribuir para a 

ocorrência de 

acidentes. 

   Monotonia e 

repetitividade; 

 

   Outras 

situações 

causadoras de 

estresse físico 

e/ou psíquico. 

 

Fonte: Síntese Própria com base nas informações da NR-09. 

 

2.4 Delineamento do Estudo 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo transversal e descritivo. O seu 

desenvolvimento envolveu análises tanto na dimensão quantitativa, sobre os riscos 

ocupacionais, quanto na dimensão qualitativa, através das vivências dos trabalhadores e suas 

percepções.  
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O estudo foi estruturado em duas etapas: no primeiro momento, buscou-se obter a 

descrição da categoria de trabalho estudada, o levantamento das primeiras informações acerca 

da percepção de risco pelos trabalhadores e a realização de um estudo piloto. Já na segunda 

etapa, buscou-se aprofundar os dados, viabilizando, assim, a realização da correlação entre a 

concepção sobre o trabalho realizado e a percepção de risco ocupacional. 

Etapa 1: 

 Elaboração do questionário e roteiro de entrevista; 

 Contato com consultoras de vendas de empresas de cosmético e produtos de 

beleza; 

 Realização de um estudo piloto: 

 Aplicação dos questionários; 

 Aplicação do Inventário sobre Trabalho e Risco de Adoecimento (ITRA);  

 Análise dos dados levantados. 

Etapa 2:  

 Adequação dos instrumentos após estudo piloto; 

 Realização das entrevistas individualmente; 

 Análise dos dados. 

2.4.1 Participantes 

O grupo pesquisado foi composto por 101 “vendedores porta-porta” de cosméticos, 

também denominados de “consultores de vendas autônomos” de empresas que possuem por 

base os princípios da venda direta. A escolha pela área de cosmético se deu em virtude de ser 

esta uma das que mais crescem no Brasil, haja vista que, das 21 empresas cadastradas e ativas 

na ABEVD, 11 são de cosméticos.  
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O critério adotado para a eleição dos participantes foi a acessibilidade; independente 

do sexo, faixa etária ou escolaridade. 

Vale ressaltar que, juntamente com o questionário, todos os participantes receberam 

por escrito informações sobre os objetivos da pesquisa e o comunicado acerca da garantia do 

sigilo e da voluntariedade na participação no estudo (ver Apêndice A), conforme os 

princípios éticos necessários para a realização do estudo.   

2.4.2  Instrumento  

 – Questionário 

As informações para a presente pesquisa foram adquiridas através de um questionário 

elaborado para o estudo específico, baseado na literatura sobre risco e trabalho informal e no 

projeto piloto (ver Apêndice B). A utilização deste instrumento viabilizou o alcance de um 

número adequado de participantes.  

PARTE 01: Dados de identificação 

A primeira etapa do questionário foi composta pelos dados sociodemográficos e 

profissionais do “vendedor porta-porta”, sendo questões de múltipla escolha.  

 Gênero, nível de instrução, idade e estado civil. 

PARTE 02: Características do trabalho 

Esta etapa foi composta por questões direcionadas às caraterística do trabalho no que 

se refere ao tempo de atuação, carga horária e organização do trabalho na busca e 

desenvolvimento do relacionamento com os clientes. 

PARTE 03: Condições de Trabalho 

A terceira etapa foi composta pelo item ‘Condições de Trabalho’, que objetivou 

conhecer a percepção do vendedor acerca do tempo e ritmo de trabalho e sobre o 
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relacionamento com a empresa. As questões foram de múltipla escolha, abertas e de respostas 

de frequência de cinco pontos do tipo Likert; somando um total de 8.  

PARTE 04: Condições do Ambiente de Trabalho 

A quarta etapa se referiu às ‘Condições do Ambiente de Trabalho’ em que o 

participante foi perguntado sobre o relacionamento com os superiores, colegas e clientes e 

sobre o clima de trabalho, totalizando 7 questões, sendo as respostas apenas de frequência de 

cinco pontos do tipo Likert.  

PARTE 05: Agentes Físicos/ Aspectos Ergonômicos 

A seguir, foram investigados os itens ‘Agentes Físicos e Aspectos Ergonômicos’, com 

7 questões sobre possíveis ruídos, temperatura e esforço físico, sendo apenas uma de múltipla 

escolha e seis de respostas de frequência de cinco pontos do tipo Likert.  

PARTE 06: Agentes Químicos/Aspectos Biológicos 

O sexto item foi composto por oito questões, sendo três abertas, uma de escolha, sim 

ou não, e quatro de respostas de frequência de cinco pontos do tipo Likert, sobre ‘Agentes 

Químicos e Aspectos Biológicos’, investigando sobre possível presença de poeira, fumaça, 

umidade e irritação com algum produto comercializado.  

PARTE 07: Aspectos Psicossociais 

No sétimo e último item, pesquisou-se sobre os ‘Aspectos Psicossociais’ por meio de 

20 questões, sendo apenas seis abertas e todas as outras de respostas de frequência de cinco 

pontos do tipo Likert, em que foi perguntado sobre satisfação com o trabalho, eventos 

adversos e visita ao cliente. 

No final, foi reservado um espaço para que os participantes pudessem realizar 

comentários livres. 
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2.5  Trabalho de Campo 

2.5.1  Estudo piloto 

Antes de iniciar a coleta de dados propriamente dita, foi realizado um estudo piloto, 

com o objetivo de analisar a qualidade do instrumento elaborado. A primeira versão do 

questionário contou com a participação de n=4 “vendedores porta-porta” que atuam em 

empresas de cosméticos.  

Esta etapa foi fundamental para indicar o tempo médio de cada vendedor para 

participar da pesquisa e os ajustes necessários para a reestruturação do instrumento. Além 

disso, por meio do estudo piloto foi possível verificar a incompatibilidade do ITRA no 

presente estudo, em função do perfil da população estudada e da repetição de algumas 

informações solicitadas, assim, o ITRA foi excluído do estudo. 

2.5.2  Coleta de dados 

Inicialmente, foram realizadas observações de reuniões, sendo uma de treinamento e 

outra de premiação dos vendedores do ramo de cosméticos, com o intuito de identificar 

informações acerca do procedimento de trabalho.  

 Posteriormente, foram distribuídos questionários, autoaplicáveis, de forma presencial 

e por via eletrônica (e-mail), à 101 “vendedores porta-porta” do seguimento de cosmético.  

No período de coleta de dados, durante a aplicação dos questionários, também foram 

feitas observações assistemáticas de reuniões entre os consultores de vendas e seus 

supervisores/diretores. Essas observações visaram conhecer a dinâmica de organização desse 

trabalho, o relacionamento hierárquico, bem como a concepção que possuem da atividade de 

trabalho. Dessa forma, as observações possibilitaram a caracterização do trabalho e 

mapeamento da concepção de trabalho que os consultores de vendas possuem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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2.6 Análise de Dados 

Para a realização da análise de dados, foi utilizada, preliminarmente, a análise 

descritiva dos fenômenos investigados e, posteriormente, os dados/informações foram 

agregados e categorizados de acordo com os objetivos e as principais tendências observadas. 

Assim, foram construídos diagramas sobre a concepção de trabalho informal dos “vendedores 

porta-porta”. De acordo com isso, foi possível identificar o perfil dos participantes e a 

concepção que esses vendedores possuem do seu trabalho, bem como identificar os riscos por 

eles percebidos.  

Os dados foram tabulados e analisados de acordo com os objetivos propostos. 

Utilizou-se como ferramenta para a organização e análise dos dados obtidos o sistema 

Statistical Package for the Social Science – SPSS 20. 

Finalmente, foi realizada a estimação estatística da consistência interna do 

instrumento a partir do Alpha de Cronbach, o qual representa o quão uniforme os itens 

contribuem para a soma não ponderada do instrumento, variando em uma escala de 0 a 1.  

De acordo com Garcia-Marques e J. Maroco (2006), quanto mais elevada for a 

covariância (correlação entre os itens), maior é a homogeneidade dos itens e maior a 

consistência com que medem a mesma dimensão ou constructo teórico. Dessa forma, a 

consistência interna irá estimar a fiabilidade de um determinado instrumento, pois, quanto 

maior a variabilidade de um mesmo item em uma amostra de sujeito, menor será o erro da 

medida que este possui associado. No presente instrumento o Alpha de Cronbach foi de 

a=472, correspondente aos itens testados, e, de acordo com os critérios de recomendação de 

fiabilidade estimada, encontra-se no nível aceitável. Assim, foi excluída a dimensão 

“condições do ambiente”, na medida em que os itens que a compõem apresentam uma 

variância compartilhada entre itens de diferentes dimensões, o que significa que eles, 

simultaneamente, estão a avaliar múltiplas dimensões dos fenômenos e, assim, não iriam 
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estimar, precisamente, a fiabilidade dos resultados obtidos através dos escores do instrumento 

(ver Apêndice C). 

Após a análise de fiabilidade do instrumento, foi realizado o cruzamento entre as 

informações sobre os dados gerais que se referem à identificação do respondente – sexo, 

idade, estado civil e nível educacional – e as características do trabalho – tempo de 

experiência como vendedor porta-porta, carga horária de trabalho, concentração (bairros) dos 

clientes e se possui outro trabalho –, categorizadas a partir de suas especificidades, e cada 

questão referente ao risco ocupacional: dados gerais e condições do trabalho, dados gerais e 

agentes físicos/aspectos ergonômicos, dados gerais e agentes químicos/aspectos biológicos e 

dados gerais e aspectos psicossociais. 

Para a análise sobre as concepções de trabalho, foram incorporadas as informações 

obtidas através das questões abertas do questionário, dos comentários feitos pelos 

participantes durante a aplicação do questionário e das observações das reuniões realizadas 

pelas empresas com os “vendedores porta-porta”. A partir dessas informações foram 

construídos diagramas sobre a concepção de trabalho dos “vendedores porta-porta”. Neste 

sentido, inicialmente, foram identificadas as concepções evocadas nas três grandes categorias 

elaboradas a partir das respostas obtidas no questionário: características do perfil do 

“vendedor porta-porta”, situações que facilitam e situações que dificultam a venda. 

Posteriormente, as concepções evocadas em cada uma das categorias foram agrupadas em 

subcategorias viabilizando a construção dos diagramas. Os dados secundários referentes ao 

perfil dos respondentes, acessados por meio do questionário, também foram categorizados de 

forma a permitir uma melhor análise das suas características e possíveis relações com as 

concepções evocadas. 

De forma a atender o objetivo geral da pesquisa e analisar as relações entre a 

concepção que o “vendedor porta-porta” possui do seu trabalho e sua percepção de risco 



 
62 Percepção de Risco Ocupacional no Trabalho de Vendedores Porta-Porta.          

ocupacional, os dados obtidos nas etapas anteriores – identificação da concepção de trabalho 

e identificação dos riscos percebidos – foram cotejados e analisados.
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Este capítulo apresenta e discute os principais resultados obtidos sobre a concepção de 

trabalho que os “vendedores porta-porta” possuem, a identificação dos riscos ocupacionais 

percebidos por eles e as relações existentes entre a concepção de trabalho e os riscos 

ocupacionais percebidos.  

Inicialmente, apresentam-se as concepções de trabalho encontradas, para, 

posteriormente, serem apresentados os riscos ocupacionais percebidos pelos vendedores e as 

relações encontradas com os dados gerais dos participantes; por fim, a relação existente entre 

os riscos ocupacionais percebidos e as concepções de trabalho. 

3.1 Caracterização dos Trabalhadores  

O estudo foi realizado com 101 vendedores porta-porta, sendo 96 mulheres e 5 

homens, entre solteiros, casados, viúvos e divorciados, com diferentes níveis de escolaridade, 

conforme Tabela 1. 

Tabela 1 – Caracterização dos Trabalhadores (Vendedores Porta-Porta) 

 Vendedores Porta-Porta 

Características Pessoais N % 

Sexo   

Feminino 96 95% 

Masculino 5 5% 

Total 101 100% 

Faixa Etária   

< 20 anos 1 1,2% 

20 a 30 anos 28 33,3% 

30 a 40 anos 36 43% 

40 a 50 anos 11 13% 

>50 anos 8 9,5% 

Total* 84 100% 

Estado Civil   

Solteiro 43 43% 

Casado 51 51% 

Viúvo 1 1% 

Divorciado/Desquitado 5 5% 

Total* 100 100% 

Nível Educacional   

Fundamental 13 13,1% 

Médio 37 37,4% 

Superior Incompleto 19 19,2% 

Superior Completo 28 28,3% 

Outros 2 2% 

Total* 99 100% 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: *Exclui as pessoas que não responderam. 
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A tendência existente quanto à composição dos participantes, de um número maior de 

mulheres do que de homens, reflete a realidade de mercado no seguimento de cosméticos, 

conforme pesquisa do IBGE de março de 2008. Essa prevalência do sexo feminino se dá, 

possivelmente, pelo tipo de produto que é vendido. Os representantes do sexo masculino que 

aparecem na pesquisa são “vendedores porta-porta” de uma marca de perfumes, o que 

também é um espelho do mercado, pois a inserção de homens na venda direta de cosméticos 

tem-se dado por meio desse produto.  

Com relação à faixa etária, prevalece a de 30 a 40 anos, também em conformidade 

com a pesquisa do IBGE de março de 2008. Essa é a fase característica, entre o público 

feminino, de constituição de família (61,1% das mulheres pesquisadas dentro dessa faixa 

etária são casadas), o que pode levar as mulheres a terem a necessidade de flexibilidade de 

horário e, assim, disporem de maior tempo livre para cuidados com a família (filhos). 

Contudo, esse é um tipo de trabalho que também tem atraído solteiros com diferentes níveis 

de escolaridade e, mais significativamente, na faixa etária de 20 a 30 anos (51,4%), mas que 

buscam um complemento de renda, pois, além do trabalho como vendedor porta-porta, 70,3% 

possuem outro trabalho (ver Tabela 2).  

No que se refere à escolaridade, identifica-se que há uma tendência de mudança na 

configuração com a inserção de pessoas com nível superior completo, quando anteriormente 

essa era uma atividade característica de pessoas com ensino fundamental e médio ou superior 

em andamento, como forma de complemento de renda. 

Em síntese, o grupo pesquisado caracteriza-se por pessoas do sexo feminino, na faixa 

etária de 30 a 40 anos, casadas e com nível superior completo.  
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3.2 Caracterização do Vínculo com o Trabalho dos “Vendedores Porta-Porta” 

Com relação às características funcionais e ao vínculo com o trabalho de “vendedor 

porta-porta”, 43% dos participantes trabalham exclusivamente como vendedor porta-porta, o 

que, apesar de ser um percentual menor, pode denotar uma mudança das características do 

vínculo com o trabalho na atualidade, na medida em que este era visto quase exclusivamente 

como uma atividade para complementar a renda. Já 57% dos participantes associam o 

trabalho de vendas com outro trabalho, podendo-se identificar, dessa forma, que o trabalho 

informal possui duas características importantes: (1) como um trabalho mais viável para 

aqueles que estudam ou trabalho e, (2) como um complemento de renda para os que possuem 

outro vínculo empregatício. 

No que se refere à carga horária que dedicam para o trabalho como “vendedor porta-

porta” de forma geral é variável (ver Tabela 2). Contudo, analisando a relação entre a carga 

horária de trabalho como “vendedor porta-porta”, o vínculo com outro trabalho e sua carga 

horária, pode-se identificar que, quando o participante trabalha exclusivamente como 

“vendedor porta-porta”, prevalece uma carga-horária média de 10 horas, porém, quando há o 

vínculo com outro trabalho, as cargas horárias como “vendedor porta-porta” que mais 

aparecem são: (1) igual à do outro trabalho, entendendo-se que, nessa condição, há uma 

conciliação das cargas horárias dos dois trabalhos, e (2) menor que a do trabalho formal, onde 

possivelmente há o aproveitamento do tempo de intervalo ou do pós-trabalho formal.  

Outros aspectos identificados foram a variação do tempo de experiência nessa 

atividade e o maior atendimento a clientes que ficam concentrados em uma mesma região 

(ver Tabela 2).  

 

 

 



 
67 Percepção de Risco Ocupacional no Trabalho de Vendedores Porta-Porta.          

Fonte: Elaboração própria.  

Nota: *Exclui as pessoas que não responderam / **Questão condicionada a ter outro trabalho. 

 

3.2.1 Estratégias de Marketing para o trabalho dos “vendedores porta-porta” do 

segmento de cosmético 

As observações revelaram que o mercado de venda direta, vinculado à área de 

cosméticos, passa por uma intensa mudança de concepção e adoção de estratégias de 

endomarketing1, representadas, inclusive, pela própria mudança na nomenclatura do 

profissional, de “vendedor porta-porta” para “consultor de vendas”, o que concede um novo 

status profissional/social a esses trabalhadores.  

                                                             
1 Uso do markentig tradicional no ambiente interno das corporações. 

Tabela 2 – Caracterização do Vínculo de Trabalho das Características dos Participantes 

 Vendedores Porta-Porta 

Caracterização do Vínculo de 

Trabalho 

N % 

Possui Outro Trabalho   

Sim 58 57% 

Não 43 43% 

Total 101 100% 

Carga-Horária Outro Trab.   

≤10hs 6 11,3% 

10 a 20 hs 4 7,6% 

20 a 30 hs 8 15,1% 

30 a 40 hs 23 43,4% 

≥ 40hs 12 22,6% 

Total*** 53 100% 

Carga-Horária Como Vendedor 

Porta-Porta 

  

≤10hs 32 53,3% 

10 a 20 hs 13 21,7% 

20 a 30 hs 8 13,3% 

30 a 40 hs 6 10% 

≥ 40hs 1 1,7% 

Total* 60 100% 

Tempo de Experiência Como 

Vendedor Porta-Porta 

  

≤1 ano 32 34% 

1 a 3 anos 17 18,1% 

3 a 6 anos 16 17% 

≥ 6 anos 29 30,9% 

Total* 94 100% 

Clientes em uma Mesma Região   

Sim 51 53,1% 

Não 45 46,9% 

Total* 96 100% 
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Diante do crescimento do mercado, as empresas estabeleceram programas de 

desenvolvimento de carreira, caracterizados por nomenclaturas próprias, a exemplo, nomes 

de pedras preciosas, nos uniformes e na utilização de bottons que diferenciam os papéis 

ocupacionais dos profissionais (consultores, supervisores, diretores). Essa é uma estratégia 

que, além de incentivar as vendas, também contribui para a mudança da visão sobre o 

trabalho de venda direta. Além desses aspectos, há que se mencionar as estratégias de 

endomarketing, visando o envolvimento desses trabalhadores, estimulando inclusive a sua 

mobilidade funcional, na qual consultores passam a ter a possibilidade de se tornar gerentes 

ou diretores de uma equipe.  

Essas tendências ficam evidenciadas mais fortemente na empresa X, de origem norte- 

americana, que, além de trabalhar com um uniforme característico e bottons, concede 

premiações e um “carro rosa” para as diretoras que alcançam a maior meta estipulada pela 

empresa. O “carro rosa” é o principal símbolo da filosofia da empresa e do novo 

endomarketing das empresas de venda direta: “...A gente não dirige, desfila”, como explicita 

uma das diretoras da X. 

De forma a acompanhar as mudanças do mercado e os efeitos da globalização, que 

traz informação e poder aquisitivo à classe de baixa renda, formando uma nova classe média, 

as empresas de venda direta do segmento de cosmético, criam linhas de produtos que 

alcançam todas as classes e desta forma passam a cadastrar “vendedoras porta-porta” também 

com diferentes perfis, objetivando atender aos novos perfis de clientes. Portanto, o trabalho 

de “vendedor porta-porta” de cosméticos passa a fazer parte da realidade de estudantes 

universitários e donas de casa, que deixam seus empregos e carreira para cuidarem da 

família; como afirma uma consultora: “...eu sou enfermeira, fazia pós na área, larguei tudo 

para ser consultora da empresa X, pois, aqui ganho muito mais e ainda posso crescer...”.  
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Contudo, apesar de essas empresas adotarem o foco de ‘glamourizar’ a atividade 

profissional, duas importantes características deste trabalho não se alteram: (1) ser tido 

predominantemente como uma atividade para complementar a renda; e (2) ser realizado, 

prioritariamente, por profissionais do sexo feminino.  Porém as perspectivas do “vendedor 

porta-porta” em relação a essa atividade de trabalho mudam, emergindo a ideia de se iniciar 

para complementar a renda, mas vislumbrando a possibilidade de investir em seu próprio 

negócio; aliando-se, dessa forma, ao desenvolvimento histórico do papel da mulher na 

sociedade que passa a identificar neste trabalho a possibilidade de empoderamento por meio 

da aquisição do próprio negócio ou de uma renda que viabilize a sua independência 

financeira. Para algumas mulheres, ser consultoras de vendas pode representar, também, a 

possibilidade de se ter novamente uma carreira, quando elas abrem mão da carreira anterior 

para cuidarem da casa e filhos. Dessa forma, o trabalho de venda direta para a mulher é 

acrescido de “autonomia e poder”.     

Em termos de operacionalização do trabalho, o grupo pesquisado não difere daquilo 

que constitui o processo de trabalho de vendas diretas em geral e que segue a tendência das 

características do trabalho na atualidade. Os “vendedores porta-porta” de cosmético possuem 

autonomia e flexibilidade para organizarem sua agenda de trabalho, o que, segundo os 

pesquisados, traz a necessidade de o profissional ser ativo/dinâmico no cumprimento desta 

agenda e de desenvolver bons relacionamentos interpessoais através de uma boa imagem 

profissional e comunicação, na medida em que seus ganhos dependem destes fatores (ver 

Figura 3).  

Além disso, essa atividade de trabalho possui algumas características específicas de 

home office, na medida em que, apesar de algumas empresas terem escritórios na cidade de 

Salvador, os produtos solicitados pelos clientes e mostruários são entregues na casa dos 

“vendedores porta-porta”, e o cadastro dos pedidos na Internet devem ser realizados pelo 
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profissional, que diante disto, para facilitar o seu trabalho deve ter computador, acesso à 

internet e telefone.  

Por fim, o contexto de pesquisa revela características que, apesar de sempre fazerem 

parte da sua operacionalização, como flexibilidade de horário, home office e ausência de 

vínculo empregatício, nos últimos anos é concebido como uma atividade profissional 

‘glamourizada’ que pode interferir na autopercepção desses profissionais e pressupor fácil 

acesso à Internet, a telefones celulares. Finalmente, a ausência de vínculo empregatício 

representa ganhos como flexibilidade de horário, ausência de chefia, fazer a própria renda e 

autonomia, que para o grupo pesquisado supera as perdas.     

3.3 Concepção de Trabalho dos “Vendedores Porta-Porta” de Cosmético 

Os participantes do estudo, nas questões abertas do questionário, relacionaram as 

principais características do perfil do “vendedor porta-porta” de cosmético, as situações que 

facilitam e as que dificultam o trabalho desses profissionais. Assim, foram elaboradas 

categorias norteadoras que configuram a concepção de trabalho do “vendedor porta-porta” de 

cosméticos.  

Nesta direção, com base no conteúdo apresentado pelos participantes, foram 

elaboradas as principais categorias, como pode ser visualizado nos diagramas (Figuras 4, 5 e 

6). 
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 3.3.1 Características do perfil “vendedor porta-porta”  de cosmético 

 

Figura 4. Diagrama das Características do Perfil do Vendedor Porta-Porta. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

Na relação com o cliente, os “vendedores porta-porta” consideram como fatores mais 

importantes conhecer os produtos que vendem e as suas características pessoais, como, por 

exemplo: ser agradável, ser carismático, ser cativante, ser cordial, ser desinibido, ser 

extrovertido, ser gentil, ser prestativo, ser simpático, ser simples, ter sorriso, ser otimista, ser 

zeloso, ser paciente e ser calmo.  

Na relação com a empresa, os “vendedores porta-porta” assinalam como 

características mais relevantes: ser comunicativo, ser honesto e ético, ter iniciativa e ter 

profissionalismo. No que se refere à postura como vendedor, emergiram as seguintes 

características: ser comunicativo, apresentável, ativo/dinâmico e persistente/perseverante/ 

disposto como as mais importantes. 



 
72 Percepção de Risco Ocupacional no Trabalho de Vendedores Porta-Porta.          

... fazer Empresa X de verdade, quando a gente se veste de Empresa X, incorpora 

mesmo (...) eu não usava nada (...) acho até que minha loja não foi muito bem porque 

eu não dava valor a minha imagem...hoje eu vejo o valor que uma boa imagem tem... 

(Diretora de Vendas) 

Assim, é possível identificar que o “vendedor porta-porta” no que se refere às 

características inerentes ao perfil desse profissional, concebe o trabalho em questão como 

algo que requisita do profissional construir um bom relacionamento com o cliente, com base 

principalmente nas suas características pessoais; não havendo inicialmente a exigência de que 

a empresa realize investimentos no desenvolvimento da atitude e capacitação profissional do 

vendedor. Esse dado é identificado na medida em que, na categoria relação com a empresa, as 

características consideradas como relevantes pelo grupo pesquisado partem do próprio 

vendedor, referindo-se a comunicação, iniciativa, profissionalismo e atitude ética.  

 

Principais Concepções do trabalho a partir das características do perfil do “Vendedor 

Porta-Porta” de Cosmético 

Trabalho baseado no bom relacionamento com o cliente, construído a partir do investimento 

de características pessoais, sem exigir, a princípio, da empresa que representa, um investimento em 

sua postura e capacitação profissional; na relação com essa, o vendedor é quem primeiro investe 

através de comunicação, profissionalismo e ética. 
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3.3.2 Aspectos que facilitam o trabalho do “vendedor porta-porta” de cosmético 

 
Figura 5. Diagrama dos Aspectos que Facilitam o Trabalho do Vendedor Porta-Porta 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa 

No cotidiano do trabalho dos “vendedores porta-porta”, foram salientados o bom 

relacionamento, a comodidade (receber o vendedor e o produto em casa), a aceitação e 

necessidade dos produtos, as características pessoais (atenção, bom humor, carinho e 

coragem) e o pagamento em dia como fatores que facilitam a relação com o cliente. No que 

se refere à relação com a empresa, aparecem a divulgação e promoção dos produtos, seguidas 

do compromisso da empresa, da flexibilidade de horário e das condições de trabalho. Além 

disso, quando se fala em situações que facilitam o trabalho, os participantes consideram o 

ambiente como um fator importante, representado, principalmente, pela acessibilidade, 

seguido pelo ambiente climatizado/com muitas pessoas e o transporte. 

Em relação ao perfil do vendedor, os fatores que mais facilitam o trabalho, segundo o 

grupo pesquisado, são as características do vendedor (atendimento eficaz, atendimento 

personalizado, boa apresentação pessoal, boa comunicação, comportamento do vendedor, 

demonstração, dinamismo, educação, organização, pontualidade, resolubilidade, 

reponsabilidade, usar o que vende, disponibilidade e sinceridade), o relacionamento 
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interpessoal, os ganhos financeiro, seguidos pelo fator qualidade de vida/satisfação no 

trabalho. Tais dados são confirmados nas falas de uma consultora de uma empresa de vendas 

direta de cosmético: 

 (...) time de mulheres poderosas (...) tem a regra de ouro [tratar os demais 

como gostaríamos de ser tratados] no coração...realizam seus sonhos (...) 

 (...) onde todos os meus sonhos podiam ser realizados, mas eu n tinha sonhos e n 

usava produtos (...) vi todas aquelas mulheres maravilhosas, aquele mundo de 

fantasias, a empresa X é uma empresa de transformação (...) na empresa X eu 

descobri que podia muito mais (...) as pessoas só crescem quando ajudam outros à 

crescer (...)  

Em síntese, fica evidenciado que, no referente aos fatores que facilitam o trabalho do 

“vendedor porta-porta” de cosmético, a relação com a empresa se torna algo relevante, ou 

seja, a empresa que o vendedor representa, exerce um papel importante na estruturação do 

trabalho na medida em que há, por parte do profissional, a expectativa de que essa empresa 

realize uma boa divulgação e promoção dos produtos, bem como estabeleça um compromisso 

com o vendedor e com o cliente, fortemente representado pelo cumprimento do prazo na 

entrega dos produtos. Por outro lado, observou-se que a própria formatação prévia do 

trabalho de venda direta, caracterizado pela flexibilidade de horário e condição de trabalho 

em que se pode fazer a própria renda, é algo que atrai o profissional para este tipo de 

trabalho, mesmo antes de ela se cadastrar na empresa; sendo estes, muitas vezes, os fatores 

utilizados como argumentos para atrair novos “vendedores porta-porta”, conforme observado 

nas reuniões das empresas.  Assim, quando se relaciona a situações que facilitam o trabalho, 

os participantes o concebem como uma atividade que permite uma organização própria, 

ganhos financeiros a partir de uma boa postura do vendedor e do bom atendimento ao cliente, 
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mas que depende do apoio da empresa e de uma estrutura da cidade que se refere a 

acessibilidade e transporte.    

  

Principais Concepções do trabalho nas situações que facilitam a atividade do “Vendedor 

Porta-Porta” de cosmético 

Atividade que permite ao vendedor organizar sua rotina de trabalho a partir da 

flexibilidade de horário, além de viabilizar ganhos financeiros para além de um trabalho fixo, 

com base na boa postura profissional e no bom atendimento ao cliente e no suporte da 

empresa. São consideradas relevantes a acessibilidade do local de venda e a disponibilidade 

de transporte.    

 

3.3.3 Aspectos que dificultam o trabalho do vendedor porta-porta 

 
Figura 6. Diagrama dos Aspectos que Dificultam o Trabalho do Vendedor Porta-Porta.  
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa 
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Nas situações que dificultam o trabalho do “vendedor porta-porta”, fica evidenciada a 

ênfase na relação com o cliente, na medida em que essa subcategoria é a que apresenta o 

maior número de citações, seguida da relação com a empresa e da relação com o ambiente. 

No que se refere à postura do vendedor, entende-se que este é o fator que menos dificulta na 

medida em que é algo que depende de um investimento próprio. 

Tratando-se da relação com o cliente, o aspecto mais indicado pelo grupo pesquisado 

é o atraso ou falta de pagamento, seguido pelo comportamento do cliente, o qual se refere a 

cliente mal-educado, indeciso, mal instruído, além da falta de tempo/incompatibilidade de 

horário. Na relação com a empresa, as questões de pagamento também são as que mais 

dificultam o trabalho do vendedor, pois não há a possibilidade de baixar o preço e alguns 

produtos são considerados caros, além de não ser aceito cartão de crédito. Outro fator 

significativo é a falta de produto ou amostra para os clientes e os atrasos ou não atendimento 

dos pedidos realizados. Já na relação com o ambiente, o transporte público foi o fator mais 

citado, seguido pelo trânsito, o clima (temperatura) da cidade e a concorrência.     

Em relação à subcategoria perfil do vendedor, os fatores que mais aparecem são as 

atitudes incorretas do vendedor, como: a insistência em horário impróprio, ser mal-educado, 

desanimado, não ser sincero e não ter boa aparência, além da falta ou demora de contato com 

os clientes.      

Em síntese, sobre as situações que dificultam o trabalho do “vendedor porta-porta”, 

pôde-se observar a importância da relação com o cliente no desenvolvimento dessas 

atividades, pois se trata de uma relação direta, que é desenvolvida em um espaço neutro, não 

necessariamente voltado para a venda. Assim, o profissional disputa, muitas vezes, a atenção 

do cliente com diversas outras coisas como televisão, crianças, telefonemas, na medida em 

que, de forma geral, é o vendedor quem cria o contexto da venda e não é convocado pelo 

cliente para realizá-la. Além disso, essa relação é indiretamente influenciada pelas relações 
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com a empresa e o ambiente, por exemplo: o atraso ou não atendimento do produto solicitado 

por parte da empresa pode dificultar, ou até mesmo inviabilizar, a fidelização do cliente;  a 

falta de acesso aos superiores pode proporcionar a falta de oportunidade de o vendedor 

corrigir posturas incorretas; e as dificuldades no transporte público e trânsito na cidade 

podem ocasionar o atraso do profissional e, assim, gerar um desconforto no relacionamento 

com o cliente. 

 

Concepções do Trabalho nas das situações que dificultam a atividades do “Vendedor 

Porta-Porta” de cosmético 

O trabalho do “vendedor porta-porta”, a partir das situações que o dificultam, é 

concebido por este como uma atividade baseada no relacionamento com o cliente, mas que 

sofre interferências significativas da empresa e do ambiente de venda. 

 

3.3.4 A relação entre as concepções 

Ao analisar as concepções sobre o trabalho, pôde-se identificar que, nas categorias 

que falam sobre as facilidades e dificuldades do trabalho, a relação com o cliente se 

estabelece como algo relevante. Contudo essa importância está baseada nas características do 

perfil do “vendedor porta-porta”, ou seja, apesar de o relacionamento com o cliente ser algo 

significativo, as características inerentes ao perfil desse profissional são mais relevantes, na 

medida em que são elas que constituem o relacionamento. Além disso, são as características 

do perfil do “vendedor porta-porta” que baseiam a construção da concepção positiva, levando 

93,1% dos participantes a possuírem essa concepção positiva do trabalho, que é representado 

como a atividade que concede autonomia, fonte de renda, flexibilidade de horário e 

construção de relacionamentos interpessoal (ver Figura 7).  
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               Figura 7. Gráfico dos Motivos da Concepção Positiva. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa 

Apenas 6,9% dos participantes apresentaram concepção negativa do trabalho de 

“vendedor porta-porta”, e tal concepção está relacionada às dificuldades com o cliente e com 

a empresa em aspectos que, ao contrário do que ocorre na concepção positiva, não dependem 

do desempenho do profissional (ver Figura 8). No que se refere ao cliente, a concepção 

negativa está mais diretamente vinculada ao atraso ou à falta de pagamento e ao 

comportamento inadequado deste. Já em relação à empresa, a concepção negativa emerge ao 

se indicar as dificuldades com a forma de pagamento, a ausência de produtos e amostras e o 

atraso na entrega dos pedidos. 
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Figura 8. Gráfico dos Motivos da Concepção Negativa. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa 

 

A possibilidade de ter uma renda, seja como principal fonte ou como complementar, 

em um trabalho em que a principal dependência para se chegar a resultados positivos é 

atribuída a suas próprias características, leva os profissionais a terem uma concepção positiva 

do trabalho informal. Porém, diante do crescimento do mercado, os “vendedores porta-porta” 

começam a buscar melhorias para o desempenho dessa atividade. Essas melhorias são 

expressas em uma participação mais significativa da empresa nesse processo, concedendo 

maior suporte ao profissional, amostras e outras formas de pagamento para facilitar a venda e 

garantir o recebimento do pagamento.    

3.4 Percepção de Risco Ocupacional no Trabalho pelos Vendedores Porta-Porta 

Na medida em que o risco se refere à possibilidade de perigo, ameaça ou causa de 

dano à pessoa ou coisa, e a percepção de risco é a habilidade de interpretar esta condição de 

potencial dano à saúde ou à vida da pessoa inserida neste contexto; neste tópico, são 

apresentados os resultados referentes a que tipo de fator ou situação dentro do contexto 

ocupacional o “vendedor porta-porta” de cosméticos interpreta como uma ameaça ou perigo. 
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De acordo com essa perspectiva, foram analisadas as influências que as variáveis 

socioprofissionais (idade, nível de escolaridade, estado civil, tempo de experiência, carga 

horária de trabalho, região de clientes e possuir outro trabalho) exercem ou não nos aspectos 

constituintes da atividade de trabalho (condições de trabalho, agentes físicos/aspectos 

ergonômicos, agentes químicos/aspectos biológicos e aspectos psicossociais). Para melhor 

compreensão, são apresentadas tabelas com os dados estatísticos e gráficos com os dados 

brutos. 

3.4.1 Condições de trabalho 

 
Figura 9. Gráfico das Condições de Trabalho 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa 
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Figura 10. Gráfico da Inserção do vendedor porta-porta em outro Trabalho. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa.                                                                              

 

 

 
Figura 11. Gráfico de Região dos Clientes.  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

A partir da realização do T-Test, foi identificado que os itens ‘região de clientes’ e 

‘possuir outro trabalho’ são os aspectos que mais interferem na percepção de risco das 

condições de trabalho dos participantes (ver Apêndice D).  Ou seja, a localização dos clientes, 

se estão ou não em uma mesma região e se o “vendedor porta-porta” possui outro trabalho, 

ou não, aumentam ou diminuem o nível de percepção de risco ocupacional dos fatores ritmo 

de trabalho, tensão no ritmo, cumprimento ou extensão da carga horária de trabalho, se há a 

entrega dos produtos dentro do prazo por parte da empresa, se a empresa troca os produtos 

quando preciso e se esta fornece o material necessário para o desenvolvimento das atividades 

de trabalho.     
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3.4.2  Agentes físicos/aspectos ergonômicos 

 
Figura 12. Gráfico dos Agentes Físicos/Aspectos Ergonômicos. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

    
Figura 13. Gráfico da distribuição do Estado Civil dos participantes. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa.   

                                          

 
Figura 14. Gráfico da Experiência dos participantes como Vendedor. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 
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A partir do teste ANOVA de comparação das médias entre grupos, observou-se uma 

diferença significativa, ou seja, uma probabilidade de ocorrer influência entre o Estado Civil 

(x = 1.64 e DP = ,62) e a variável Agentes Físicos/Aspectos Ergonômicos (x = 2,40 e DP= 

,82). Bem como entre o Tempo de Experiência (X = 2,43 e DP = 1,27) e a variável Agentes 

Físicos/Aspectos Ergonômicos (X = 2,40 e DP =,82). Essa diferença é significativa entre os 

grupos com tempo de experiência entre 3 e 6 anos e com mais de 6 anos, sendo a média de 

diferença entre esses grupos (I-J = ,79), ou seja, a maior probabilidade de ocorrer a influência 

do tempo de experiência na percepção de risco dos Agentes Físicos/Aspectos Ergonômicos 

está dentro dos referidos grupos (ver Apêndice D).  

Além disso, a partir do T-Test (Apêndice D), foi identificado que os itens ‘região de 

clientes’ (ver Figura 11) e ‘possuir outro trabalho’ (ver Figura 10) também influenciam a 

variável Agentes Físicos/Ergonômicos. Ou seja, a região de clientes, e o “vendedor porta-

porta” possuir outro trabalho, ou não, influenciam na percepção de risco ocupacional dos 

fatores referentes à presença de ruído e ruído desagradável no ambiente de trabalho, ao tipo 

de temperatura desse ambiente, se é agradável, ou não, e se realiza esforço físico e carrega 

peso no desenvolvimento das atividades.   
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3.4.3 Agentes químicos/aspectos biológicos 

  

                                           
Figura 15. Gráfico dos Agentes Químicos/Aspectos Biológicos. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

                                      

Nos aspectos químicos/biológicos, através do T-Test (ver Apêndice D), foi 

identificada a importante influência dos fatores ‘região de clientes’ (ver Figura 11) e ‘possuir 

outro trabalho’ (ver Figura 10). Assim, a condição de localização dos clientes e haver ou não 

outro vínculo de trabalho interferem na percepção de risco ocupacional de fatores como 

poeira, fumaça, umidade e irritação ocasionada por produto comercializado. 
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3.4.4 Aspectos psicossociais 

 
Figura 16. Gráfico dos Aspectos Psicossociais. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

                                                   

Com relação aos aspectos psicossociais, através do T-Test (Apêndice D), foi 

identifica a importante influência dos aspectos ‘região de clientes’ (ver Figura 11) e ‘possuir 

outro trabalho’ (ver Figura 10). Dessa forma, esses aspectos interferem na percepção de risco 

ocupacional de fatores relacionados a satisfação, monotonia, repetição na atividade de 

trabalho, na ocorrência de roubo de materiais de trabalho ou pessoais, ameaça, necessidade de 

intervenção da polícia, manifestação de racismo, brigas, agressões, falta de pagamento e na 

interposição de fatores do trabalho na vida pessoal ou na saúde. 

Em síntese, foi identificado que os aspectos socioprofissionais que mais exercem 

influência na percepção do risco ocupacional dentro do grupo pesquisado são: a ‘região dos 

clientes’, ‘possuir outro trabalho, além do ‘tempo de experiência’ e o ‘estado civil’. Dentro 

disso, segundo os participantes, os riscos ocupacionais mais relevantes, ainda que em uma 

intensidade menor que a esperada inicialmente, são: o ritmo de trabalho e a tensão de 

trabalho, o ambiente ruidoso, o ruído desagradável e o ruído forte, temperatura, poeira, roubo 
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de material de trabalho, não ter satisfação no trabalho e o trabalho ser repetitivo. Assim, esses 

são os fatores que devem ser trabalhados e/ou modificados para maior qualidade no trabalho 

desses profissionais. 

3.5 Concepção de Trabalho de Vendedores porta-porta de Cosméticos e Percepção de 

Risco Ocupacional 

A relação entre concepção de trabalho e percepção de risco, conforme modelo 

empírico apresentado (Figura 2), é mediada pelas varáveis socioprofissionais; assim, a partir 

desse princípio, foram identificadas as percepções de risco dos “vendedores porta-porta” de 

cosmético, e tais percepções foram relacionadas com o tipo de concepção apresentada, 

positiva ou negativa. Neste momento, são apresentadas as análises da relação entre a 

concepção de trabalho e as percepções de risco do grupo pesquisado. 

3.5.1 Concepção de trabalho x condições de trabalho 

Tabela 3 – Concepção de Trabalho x Dimensão de Condições de Trabalho 

Concepção Aspecto Sócio Profissional Risco Ocupacional Identificado 

Positiva Região de Clientes *** 

Negativa Região de Clientes *** 

Positiva Possuir Outro Trabalho Extensão da Carga Horária 

Ritmo Rápido 

Negativa Possuir Outro Trabalho Ritmo Rápido 

Tensão no Ritmo de Trabalho 

Não Realizar Trocas 

Não Conceder Material Adequado 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 Conforme análise realizada, a percepção de risco das condições de trabalho é 

influenciada de forma relevante pelos aspectos ‘região do cliente’ e se o vendedor ‘possui 

outro trabalho’. A partir dessa relação, pôde-se identificar que a concepção de trabalho exerce 

influência apenas na condição de a atividade de “vendedor porta-porta” ser exclusiva, sendo 

os fatores extensão da carga horária, ritmo rápido, tensão no ritmo de trabalho, não realizar 

trocas, não conceder materiais adequados, percebidos como riscos ocupacionais. Ou seja, 

quando o participante trabalha apenas como “vendedor porta-porta” e possui concepção 
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negativa do trabalho, assinala a necessidade de estender as horas de trabalho, na medida em 

que isso aumenta a possibilidade de ampliar a renda e, diante disso, entende que o ritmo de 

trabalho é rápido e acompanhado de tensão. Além disso, os participantes revelaram 

dificuldades na relação com a empresa, revelando que estas não cumprem prazo de entrega 

dos produtos e não concedem o material adequado para o melhor desenvolvimento da 

atividade.  

3.5.2  Concepção de trabalho informal x agentes físicos/aspectos ergonômicos 

Tabela 4 – Concepção de Trabalho x Dimensão Agentes Físicos/Aspectos Ergonômicos 

Concepção Aspecto Sócio Profissional Risco Ocupacional Identificado 

Positiva Estado Civil Ruídos Fortes 

Negativa Estado Civil Ruído Desagradável, 

Ruído Forte. 

Positiva Tempo de Experiência Ambiente Ruidoso 

Negativa Tempo de Experiência Ambiente Ruidoso, 

Ruído Forte, 

Ruído Desagradável  

Positiva Região de Clientes *** 

Negativa Região de Clientes Ambiente Ruidoso, 

Ruído Desagradável, 

Ruído Forte, 

Temperatura. 

Positiva Possuir Outro Trabalho *** 

Negativa Possuir Outro Trabalho Ambiente Ruidoso, 
Ruído Forte, 

Ruído Desagradável, 

Temperatura. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

Quando a dimensão analisada são os agentes físicos/aspectos ergonômicos, os 

aspectos socioprofissionais que interferem fortemente na percepção desses riscos são o 

‘estado civil’, ‘tempo de experiência’, a ‘região de cliente’ e ‘possuir outro trabalho’.  

Em relação ao estado civil, mediante a concepção negativa, os solteiros revelaram 

que, em alguns momentos, há ruído desagradável no ambiente de atendimento, além de 

momentaneamente a temperatura ser desagradável, fatores que não são identificados quando 

há a concepção positiva. Com relação aos casados, foi assinalada a percepção de ruído forte 

no ambiente de atendimento, a qual, ainda que apareça na concepção positiva, no caso da 
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negativa, um número maior de participantes percebeu; além disso, também foi identificado o 

ruído desagradável.  

No que se refere ao tempo de experiência, identificou-se influência da concepção de 

trabalho sobre a dimensão analisada, quando os “vendedores porta-porta” se encontram nos 

extremos da experiência (1 ano ou menos e 6 anos ou mais). Dessa forma, pode-se afirmar 

que as fases marcadas pelo processo de adaptação e expectativas em relação a uma nova 

atividade e a aquisição do conhecimento e domínio sobre a rotina de trabalho levam os 

“vendedores porta-porta” a sofrerem menor influência do endomarketing da empresa. Assim, 

a partir das dificuldades encontradas no trabalho, este é concebido de forma positiva ou 

negativa, e essa concepção irá interferir diretamente na identificação dos riscos ocupacionais. 

Dessa forma, mediante a concepção positiva, é evidenciado que, em alguns momentos, o 

ambiente de atendimento é ruidoso; já mediante a concepção negativa, são percebidos os 

fatores de risco ruído forte e ruído desagradável.  

Na análise em relação à ‘região de clientes’, identificou-se que os participantes que 

possuem seus clientes concentrados em uma mesma região, mediante a concepção negativa, 

percebem o ambiente de trabalho como ruidoso e, em alguns momentos, esse ruído é 

desagradável. Já sob a condição de não possuírem os clientes concentrados em uma mesma 

região, identifica-se influência da concepção nos fatores ruído forte e temperatura, sendo 

estes percebidos como riscos ocupacionais, quando o participante possui concepção negativa.  

 Com relação ao aspecto ‘possuir outro trabalho’, foi identificado que a concepção de 

trabalho influencia quando os participantes possuem outro vínculo. Dessa forma, os 

“vendedores porta-porta” que possuem concepção negativa, afirmaram que, em alguns 

momentos, a temperatura é desagradável e o ambiente de atendimento é ruidoso; e, dentro 

disso, o ruído às vezes é forte e/ou desagradável.  
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3.5.3 Concepção de trabalho informal x agentes químicos/aspectos biológicos 

Tabela 5 – Concepção de Trabalho x Agentes Químicos/Aspectos Biológicos 

Concepção Aspecto Sócio Profissional Risco Ocupacional Identificado 

Positiva Região de Clientes *** 

Negativa Região de Clientes Poeira 

Positiva Possuir Outro Trabalho *** 

Negativa Possuir Outro Trabalho *** 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

De acordo com a análise realizada, os agentes químicos/aspectos biológicos são 

fortemente influenciados pelos aspectos socioprofissionais ‘região de clientes’ e ‘possuir 

outro trabalho’. Dessa forma, foi identificada a influência da concepção de trabalho apenas 

quando os clientes estão concentrados em uma mesma região, quando mediante a concepção 

negativa, 100% dos participantes afirmaram que a poeira está presente no ambiente de 

atendimento, seja em alguns momentos ou sempre.  

3.5.4 Concepção de trabalho informal x aspectos psicossociais 

Tabela 6 – Concepção de Trabalho X Aspectos Psicossociais 

Concepção Aspecto Sócio Profissional Risco Ocupacional Identificado 

Positiva Região de Clientes *** 

Negativa Região de Clientes Roubo no Trabalho 

Positiva Possuir Outro Trabalho *** 

Negativa Possuir Outro Trabalho Insatisfação com o Trabalho 

Trabalho Repetitivo 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

A partir das análises realizadas, os aspectos socioprofissionais que exercem influência 

relevante sobre a percepção de risco ocupacional na dimensão dos aspectos psicossociais são 

a ‘região de clientes’ e ‘possuir outro trabalho’. Assim, na medida em que os “vendedores 

porta-porta” possuem os clientes em diferentes regiões, identificou-se a influência da 

concepção através do fator ‘roubo no trabalho’, em que 100% dos que apresentaram 

concepção negativa do trabalho afirmaram que, em alguns momentos, esse tipo de roubo 

ocorre. Já no que se refere ao aspecto ‘possuir outro trabalho’, identificou-se a influência da 

concepção de trabalho na percepção dos ricos ocupacionais sob a condição de não haver 

outro vínculo, quando, mediante a concepção negativa, os participantes indicaram nunca 
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estarem satisfeitos com a atividade em questão, e esta sempre é repetitiva, fatores não 

identificados na concepção positiva.  

Com base nesses resultados, pôde-se compreender que, quando há a presença de outro 

trabalho, onde o vínculo empregatício implica maiores exigências e cobranças, a atividade de 

“vendedor porta-porta” tende a ser mais vinculada à satisfação no trabalho, na medida em que 

este concede flexibilidade de horário, autonomia e construção da renda, aspectos relevantes 

para aqueles que trabalham nessa profissão.  

3.5.5 Concepção de trabalho x percepção de riscos ocupacionais 

Diante dos resultados encontrados, apesar da constatação da influência do 

endomarketing das empresas de venda direta sobre a construção da concepção de trabalho, é 

possível afirmar essa influência na percepção de riscos ocupacionais. Ou seja, a forma como 

o “vendedor porta-porta” compreende a atividade que realiza, interfere na interpretação dos 

fatores constituintes do ambiente de trabalho como sendo de risco. Assim, de acordo com os 

dados da pesquisa, pode-se afirmar que os fatores de risco mais identificados no trabalho de 

venda direta são: ritmo de trabalho, tensão no ritmo de trabalho, extensão da carga horária, 

não realizar trocas, não conceder material adequado, ambiente ruidoso, ruído desagradável, 

ruído forte, temperatura, poeira, roubo de material de trabalho, satisfação, trabalho repetitivo 

(ver Tabela 7).  
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Tabela 7 – Síntese da Influência da Concepção de Trabalho na Percepção de Risco Ocupacional 

Dimensão de Risco Ocupacional Principais Fatores de Risco Percebidos pelos 

Trabalhadores 

Condições de Trabalho Ritmo de Trabalho 

Tensão no Ritmo de Trabalho 

Extensão da Carga Horária 
Não Realizar Trocas 

Não Conceder Material Adequado 

Agentes Físicos/Aspectos Ergonômicos Ambiente Ruidoso 

Ruído Desagradável 

Ruído Forte 

Temperatura 

Agentes Químicos/Aspectos Biológicos Poeira 

Aspectos Psicossociais Roubo de Material de Trabalho 

Satisfação 

Trabalho Repetitivo 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

É importante referir que, em relação aos outros fatores analisados em cada dimensão 

(ver Apêndice B), não se pode afirmar sua ausência no trabalho pesquisado, mas eles não são 

percebidos pelos participantes. Com base nisso, é apresentada uma proposta de mapa de 

percepção de risco ocupacional do trabalho de venda direta de cosmético, construído com 

base na NR-09 e nos resultados da pesquisa.  

 Quadro 5– Mapa de Risco Ocupacional de Vendas Direta de Cosmético 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Riscos Físicos Riscos 

Químicos 

Riscos 

Biológicos 

Riscos 

Ergonômicos 

Riscos 

Psicossociais 

Ruídos (forte e 
desagradável) 

Poeira.  Imposição de 
ritmos 

excessivos; 

Roubo de Material; 

Temperatura   Jornada de 

trabalho 

prolongadas; 

(In)Satisfação no 

Trabalho; 

   Tensão no Ritmo 

de Trabalho 

Monotonia e 

repetitividade; 

    Outras situações 

causadoras de 

estresse físico e/ou 

psíquico. 

Fonte: Elaboração Própria baseada nos Resultados da Pesquisa e na NR-09.



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Considerações Finais



 
93 Percepção de Risco Ocupacional no Trabalho de Vendedores Porta-Porta.          

Neste capítulo final, são sistematizados os principais resultados da pesquisa, com a 

finalidade de analisá-los sob a luz da literatura e conforme os objetivos da pesquisa. Além 

disso, são apresentadas as limitações e a necessidade de outros estudos que poderão ser úteis 

aos participantes da pesquisa.  

Em relação ao primeiro objetivo, identificar as principais concepções dos 

“vendedores porta-porta” sobre o seu trabalho, foi possível constatar que a cultura 

organizacional do mercado de venda direta exerce forte influência na concepção de trabalho 

do profissional. Ou seja, as estratégias de endomarketing das empresas da área referida, a 

partir da ‘glamourização’ do trabalho por meio de programas de carreira, diferenciação do 

status organizacional através da nomenclatura, uniforme e bottons, além das premiações, têm 

ocultado os fatores negativos do trabalho de “vendedor porta-porta”. Estes são vinculados às 

características da precarização do trabalho na atividade informal, levando aos profissionais a 

obterem, em sua grande maioria, uma concepção positiva. 

As empresas de venda direta têm adotado estratégias de convencimento de que ‘ao se 

tornar um consultor de vendas, o profissional pode adquirir o negócio próprio’, viabilizando 

flexibilidade no horário, ganhos financeiros de acordo com o esforço empregado na atividade, 

autonomia e premiações como viagens e carro. De acordo com os resultados da pesquisa, essa 

ideia é refletida nas concepções de trabalho em que os participantes se baseiam nas 

características do perfil de “vendedor porta-porta” e nos aspectos que facilitam o desempenho 

da atividade, quando eles trazem para si as responsabilidades no alcance do sucesso. Esse 

sucesso se baseia no investimento de características pessoais e na construção de bom 

relacionamento interpessoal com o cliente, isentando a empresa de suas responsabilidades. 

Quando há algum tipo de dificuldade, esta é ocasionada pela postura do cliente ou pelo 

próprio ambiente de vendas.  
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A imagem de um negócio próprio, apesar de haver uma dependência da empresa 

representada para o bom desenvolvimento da atividade, traz consigo a visão de controle sobre 

aquilo que é realizado, inclusive sobre os possíveis riscos ocupacionais. Assim, na medida em 

que a percepção de risco se constitui na habilidade de interpretar uma situação de possível 

risco a saúde ou à vida das pessoas envolvidas no trabalho, a partir de uma organização 

sociocultural, a concepção positiva do trabalho pela possibilidade de ter o ‘negócio próprio’ 

influencia a percepção de risco ocupacional, podendo mascarar os elementos reais.  

Em relação ao segundo objetivo, identificar os riscos ocupacionais percebidos pelos 

“vendedores porta-porta”, diante dos resultados obtidos, constatou-se que, para além da 

concepção de trabalho, a glamourização da atividade em questão tem influenciado a 

percepção de risco ocupacional: não foi indicado pelos respondentes nenhum fator das 

dimensões de riscos pesquisadas como frequente risco ocupacional, destacando-se apenas o 

fator ritmo rápido de trabalho, que é apontado como presente em alguns momentos ou com 

frequência.  

Em relação ao terceiro objetivo, identificar o papel das variáveis sócio profissionais 

na percepção de riscos ocupacionais entre “vendedores porta-porta”, foi possível mais uma 

vez constatar que a ‘glamourização’ da atividade por parte das empresas tem impactado na 

percepção de riscos ocupacionais, na medida em que, de forma geral, os aspectos ‘possuir 

outro trabalho’ e ‘região de cliente’ foram os que impactaram nas diferentes dimensões da 

percepção de risco ocupacional. Ao analisar o impacto de ‘possuir outro trabalho’ na 

percepção de risco ocupacional, pôde-se compreender que, na medida em que existe outro 

vinculo de trabalho, a carga trazida por este valoriza o trabalho como “vendedor porta-porta”. 

Nesse ponto, as características de flexibilidade, ausência direta de chefia, a autonomia levam 

a uma menor ou nenhuma percepção de riscos oriundos da atividade de trabalho.   
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No que se refere à ‘região de clientes’ a partir da análise descritiva, também foi 

possível identificar que os riscos ocupacionais identificados nesse aspecto, como ritmo, ruído 

e poeira, são atribuídos à responsabilidade do cliente, ocorrendo mais uma vez a isenção do 

papel da empresa nos cuidados com os riscos ocupacionais. 

Conforme indicado pela literatura, também se pôde observar a importância do tempo 

de experiência no trabalho na percepção de risco ocupacional, tanto no que se refere ao nível 

de percepção em cada faixa de tempo, como na relação com a concepção de trabalho. De 

acordo com Aerosa (2012), os primeiros momentos em que o trabalhador está na atividade 

podem se associar a uma menor percepção de risco ocupacional devido ao menor tempo de 

observação e contato com os riscos específicos. Noyes (2001), citado por Oliveira (2011), 

afirmou que o lidar cotidianamente com situações de risco pode levar o trabalhador a 

subestimá-las. Assim, segundo os resultados encontrados na pesquisa, a principal diferença 

encontra-se entre 3 e 6 anos e mais de 6 anos, confirmando a influência dos primeiros anos, 

porém, constatando que, no trabalho de “vendedor porta-porta”, o maior tempo de 

experiência, possivelmente pelo desgaste e pela quebra das ideias de ‘glamourização’ e 

negócio próprio de sucesso, conforme demonstrado na análise descritiva da relação entre 

tempo de experiência e concepção de trabalho, leva a uma maior percepção de riscos 

ocupacionais. 

Os resultados encontrados, a partir da relação entre a concepção de trabalho e a 

percepção de risco ocupacional, identificaram que a cultura de ‘glamourização’ 

implementada pelas empresas de venda direta repercute na concepção do trabalho. 

Consequentemente, esse fato pode estar refletido na relação entre concepção e percepção de 

risco ocupacional, na medida em que os dados apontaram para a influência em situações 

pontuais, não se podendo afirmar que a concepção de trabalho determina a percepção de risco 

ocupacional no trabalho de “vendedores porta-porta”. 
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Acredita-se que este estudo apresenta algumas contribuições, principalmente no que 

se refere à discussão sobre a atual cultura do trabalho de venda direta na área de cosmético e 

as consequências disto para a saúde do trabalhador, com ênfase na percepção de risco 

ocupacional, já que existem poucos estudos desta natureza sobre esta categoria profissional. 

De alguma forma, foi confirmada a necessidade de se realizar estudos a respeito do trabalho 

informal, pois a própria dificuldade em definir o que vem a ser esta atividade gera uma 

abertura de atuação que viabiliza a exploração da mão de obra e, como foi constatada no 

presente estudo, a isenção das responsabilidades da empresa sobre o produto comercializado 

e o profissional que a representa.  

Ao retomar o conceito de ‘trabalho informal’ do IBGE que determina que uma das 

características para que a atividade seja dessa forma denominada é a produção, em pequena 

escala, baixo nível de organização e pela quase unicidade, enquanto fatores de produção, 

entre capital e trabalho. Porém, de acordo com a prática identificada no presente estudo e a 

revisão de literatura, pôde-se constatar que não se trata de um trabalho em pequena escala, 

como previamente elaborado, e com baixo nível de organização. Em termos do “vendedor 

porta-porta”, é possível falar em uma escala intermediária mediante a estocagem, que é feita 

na residência deste e do número de visitas e sessões de demonstração, que ocorrem na casa 

ou local de trabalho do cliente. No que se refere à organização, cada dia mais esta aumenta 

em complexidade com a inserção de marcas estrangeiras no mercado e o crescimento da 

concorrência. Dessa forma, a definição que mais se aproxima dessa realidade é a interface 

entre duas ideias trazidas por Pontes (2007), que se referem aos trabalhadores informais 

tradicionais, aqueles que têm como principal fonte de renda sua força, podendo também 

absorver a força de trabalho de membros da família. Geralmente não há contratação de mão 

de obra assalariada e se dividem em trabalhadores informais ‘estáveis’, ‘instáveis’, ou 

‘ocasionais/temporários. Quanto aos trabalhadores autônomos ou por conta própria, 



 
97 Percepção de Risco Ocupacional no Trabalho de Vendedores Porta-Porta.          

normalmente possuem um maior grau de qualificação, além de meios de trabalho, e utilizam 

a própria força de trabalho e da família. Em alguns casos, pode haver uma contratação 

reduzida de assalariados. Esse dado vem corroborar, mais uma vez, a necessidade de estudos 

na área do trabalho informal, pois, como foi constatado, as suas práticas têm avançado, e é 

necessário que a exploração teórica sobre o tema acompanhe esses avanços. 

O desenvolvimento das práticas de trabalho informal tem avançado em termos de 

organização, volume, número de pessoas inseridas e da compreensão que estas possuem 

acerca dessa atividade, confirmando as análises feitas por autores como Gomes e Costa 

(1999), Wunsch (1999), Antunes (2004) e Druck (2011), que afirmaram a transição do status 

da informalidade para ser uma situação permanente, sinônimo da modernidade. 

Em síntese, o trabalho como “vendedor porta-porta” de cosmético possui, em sua 

estrutura, os fundamentos do trabalho informal, em que não há vínculo empregatício formal, 

benefícios da carteira de trabalho, proteção social nem regulamentação. Além de representar 

uma empresa com a qual ele não possui contrato, mas pela qual se responsabiliza diante do 

consumidor, hoje, porém, está revestido por uma cultura de empoderamento, em que o 

trabalhador sai da condição de desempregado e com renda insuficiente para autônomo, dono 

do próprio negócio, com possibilidades de viagens e carro e, assim, alcançar status social. Ou 

seja, a mudança de “vendedor porta-porta” de cosméticos para consultor de vendas representa 

a vivência de uma precarização social do trabalho maquiada com o glamour do status de 

autônomo, dono do próprio negócio.    

Embora tenham sido apresentadas contribuições deste estudo, cabe registrar também, 

as suas limitações, configuradas nas dificuldades encontradas e que interferiram no seu 

desenvolvimento. Uma primeira dificuldade, apesar de não ter sido relevante, foi o acesso aos 

“vendedores porta-porta” que, em muitas oportunidades, declararam não ter tempo disponível 

ou por entenderem que seus trabalhos não apresentam risco ocupacional, dado constatado ao 
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longo do estudo, ou pela necessidade de negar a possível existência de riscos na prática de 

trabalho. Este fato não inviabilizou o estudo e, embora tenha confirmado um dado da 

pesquisa, uma maior acessibilidade poderia viabilizar uma exploração mais ampla dos 

resultados. 

Outra limitação foram os poucos estudo anteriores, que concederam um reduzido 

suporte teórico prévio sobre o trabalho informal na figura do “vendedor porta-porta” e, mais 

acentuadamente, a percepção de risco ocupacional deste trabalhador, cabendo destacar as 

pesquisas de Pontes (2007), Sasaki (2009) e Krein e Proni (2010) no primeiro item e Aerosa 

(2012) no segundo.  

A pesquisa aqui apresentada trouxe contribuições importantes para a área de estudo 

delimitada, mas também aponta a necessidade de aprofundamento e ampliação das relações 

encontradas, revelando a importância de se estabelecer uma nova agenda de pesquisa que 

considere estes fenômenos. Dessa forma, considerando as conclusões aqui apresentadas 

sugere-se como agenda de pesquisa: 

1. Realizar outros estudos com “vendedores porta-porta”, incluindo um número maior de 

participantes, além de outros seguimentos, complementando assim a análise do 

problema. 

2. Realizar outros estudos que viabilizem a comparação entre empresas do segmento de 

cosmético, trazendo mais informações sobre a área e, assim, também 

complementando a análise do problema.  

3. Realizar pesquisas longitudinais, considerando a demarcada influência do tempo de 

experiência na percepção de risco ocupacional. 
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Apêndice A - Termo de livre consentimento e esclarecimento 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Prezado(a) participante, 

Agradecemos a sua participação voluntária nesta pesquisa que objetiva estudar a 

percepção de risco em vendedores porta-porta também chamados de consultores de vendas 

autônomos. 

Este trabalho está sendo realizado por mim, Cíntia Reis Pinto Neves (Mestranda em 

Psicologia pela Universidade Federal da Bahia), sob a orientação do Profª. Drª. Sônia Regina 

Fernandes (Universidade Federal da Bahia), como pré-requisito para o desenvolvimento da 

dissertação de mestrado e posterior publicação científica. 

Durante a pesquisa, serão feitas visitas em seu local de trabalho, especificamente o 

espaço da reunião, para observar como se dá a dinâmica de trabalho, aplicação de 

questionários e entrevistas individuais. Peço sua autorização para, durante as entrevistas, 

gravar sua fala com um gravador, que depois estará disponível para você a qualquer 

momento. O que você falar, só vai ser ouvido e lido por mim e por meu professor/orientador.  

Sendo acordada a sua participação, é importante que você saiba: 

A sua participação não é obrigatória; 

A qualquer momento, você pode desistir de participar, não havendo problemas quanto 

a isso; 

Não é necessário se identificar; 

Esta pesquisa não trará nenhum benefício financeiro ou privilégio particular por estar 

participando, como também não se utiliza de procedimentos invasivos ou que 

promovam mal-estar derivado diretamente da cessão das informações pretendidas; 

Será mantido o sigilo e anonimato dos participantes durante todo o processo de 
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pesquisa e após a sua publicação; 

Somente o pesquisador terá acesso aos questionários respondidos; 

É fornecido o endereço de e-mail do pesquisador (cintiareis.neves@gmail.com) para que 

você entre em contato, caso tenha alguma dúvida ou questão a esclarecer; 

É interessante guardar esta via do documento para eventuais consultas quanto aos 

objetivos da pesquisa e para estabelecer contato com o pesquisador; 

Você poderá ter acesso aos resultados da pesquisa através do contato fornecido; 

Lembramos que o sucesso desta pesquisa depende de sua sinceridade. 

Obrigada pela participação. 

Local e data: _____________, de________________ de________. 

Concordo em participar da pesquisa acima referida, estando ciente dos seus objetivos e 

possibilidades que me foram esclarecidas. 

____________________________ _____________________________ 

 

Cíntia Reis Pinto Neves 

Contato: (71) 9949-9417 
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Apêndice B – Instrumento de Pesquisa 

 

QUESTIONÁRIO 

Prezado Vendedor: O questionário abaixo tem como objetivo fazer um levantamento das 

condições de trabalho de vendas autônomo. Por gentileza, responda todas as questões fazendo 

um X no local indicado ou completando, quando solicitado. 

I - IDENTIFICAÇÃO 

1 Empresa  
2 Nome  

3 Data de 

Nascimento 

 

4 Sexo (  )Feminino     (  ) Masculino 

5 Estado Civil (  ) Casado ou união estável        (  ) Solteiro 

(  ) Separado, desquitado ou divorciado                     (  ) Viúvo      

6 Nível Educacional (  ) Superior Completo, curso:_______________________ 

(  ) Superior incompleto 

(  ) Médio Completo 

(  ) Médio Incompleto 

(  ) Fundamental Completo 

(  ) Fundamental Incompleto 

(  ) Outro:________________________ 

 

II – CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO   

7 Há quanto tempo você é Vendedor?  

7.1 Qual a sua carga horária semanal de trabalho 

como vendedor? 

___________________________________ 

7.2 Qual o seu vínculo com esta empresa? (  ) Vínculo de emprego – carteira assinada 

(  ) Contrato por tempo determinado 

(  ) Sem Formalização/Autônomo 

(  ) Outros. Qual?_______________________ 

8 Em média, você tem quantos clientes por mês?  

9 Esses clientes são concentrados em uma única 
região (bairros próximos)? 

(  ) Sim                  (  )Não 
Caso não, em quais?_______________________________________ 

11 Além de ser Vendedor autônomo, você trabalha 

em outro lugar? 

(  ) Sim                  (  ) Não 

11.1 Caso sim, onde trabalha e o que faz? 

 

 

 

11.1.2 Caso Sim, qual a carga horária semanal de 

trabalho? 

(  ) menos de 10 hs                  (  ) de 30 a 40 hs 

(  ) de 10 a 20 hs                     (  ) mais de 40 hs 

(  ) de 20 a 30 hs                     (  ) Outro. Quantas?________ 

 

A partir deste momento, todas as perguntas que você irá responder se referem ao 

trabalho como Vendedor Porta-Porta também chamado de Vendedor Autônomo ou 

Consultor de Vendas.  

III- CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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12 O ritmo de trabalho é rápido? (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

12.1 O ritmo de trabalho gera tensão em você? (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

13 Você tem tempo para desenvolver todas as 

atividades dentro da carga horária prevista? 

(  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

13.1 Você costuma estender sua carga horária de 

trabalho? 

(  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

13.1.2 Se sim, quantas horas em média por semana? ______________________________ 

14 A empresa entrega os produtos dentro do prazo? (  )Sim      (  )Não    (  ) Às vezes 

15 A empresa realiza troca dos produtos quando 

necessário? 

(  )Sim      (  )Não    (  ) Às vezes 

16 Há material de trabalho adequado, como folders, 

produtos de demonstração , entre outros? 

(  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

 

IV – CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO 

17 Seu ambiente de trabalho é calmo? (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

18 Você tem bom relacionamento com: 

18.1 Seus Colegas (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

18.2 Superiores da Empresa (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

18.3 Os Clientes (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

19 Você é responsável por planejar e desenvolver 

as atividades? 

(  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

20 Há supervisão constante? (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

 

V – AGENTES FÍSICOS/ ASPECTOS ERGONÔMICOS 

21 O ambiente de atendimento ao cliente é 

ruidoso? 

(  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

21.1 Se o local é ruidoso, o barulho vem: (  ) do próprio local    (  )da rua     (  )da voz da pessoa     (  )de aparelho 

de som/TV     (  )Outros:_________________________ 

21.2 O ruído existente é forte? (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

21.3 O ruído existente é desagradável? (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

22 A temperatura do local de atendimento é 

agradável? 

(  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

23 Você realiza esforço físico intenso? (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

24 Você carrega peso com frequência? (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

  

VI – AGENTES QUÍMICOS/ ASPECTOS BIOLÓGICOS 

25 Há poeira no local? (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

25.1 Se sim, de que tipo? _____________________________________________ 

26 Há fumaça no local? (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

26.1 Se sim, de que tipo? ______________________________________________ 

27 Há umidade no local? (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

28 Algum produto que comercializa lhe causa 

irritação? 

(  )Sim      (  ) Não        

 

28.1 Se sim, com que frequência o comercializa? (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

28.2 Que tipo de irritação é ocasionada? ________________________________________________________ 

 

VII – ASPECTOS PSICOSSOCIAIS 

29 Você tem satisfação no desempenho da sua 

função? 

(  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 
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30 Você considera seu trabalho:  

30.1 Monótono (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

30.2 Repetitivo (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

31 Assinale quais das situações relacionadas abaixo ocorrem no seu trabalho e com que frequência: 

31.1 roubo de objetos pessoais (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

31.2 roubo de material para a venda (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

31.3 Ameaça (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

31.4 Intervenção da polícia (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

31.5 Manifestação de racismo (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

31.6 Brigas (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

31.7 Agressões (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

31.8 Falta de pagamento (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

31.9 Insultos (  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

32 Você acha que os fatores do ambiente de 

trabalho interferem na sua vida pessoal ou em 

sua saúde? 

(  )nunca   (  )raramente   (  )às vezes   (  )frequentemente  (  )sempre 

33 Quanto tempo, em média, você leva no percurso:  

33.1 De casa para visitar o cliente ______________________________________ 

33.2 De visita ao cliente ______________________________________ 

33.3 De um cliente para outro _______________________________________ 

34 Pense nas principais características de um 

Vendedor Porta-Porta/Consultor de Vendas e 

indique as três que você considera as mais 

importantes.  

 

35 Pense nas situações que dificultam a atuação 
do Vendedor Porta-Porta /Consultor de Vendas 

e indique as três mais importantes. 

 

36 Pense nas situações que facilitam a atuação do 

Vendedor Porta-Porta /Consultor de Vendas e 

indique as três mais importantes. 

 

 

Gostaria de acrescentar algum comentário? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeço sua colaboração! 
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Apêndice C - Tabela de itens retirados do questionário 

 

Tabela: Itens retirados do questionário a partir do Alpha do Cronbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Tempo -,177 ,506 

Prazo ,059 ,470 

Troca -,049 ,480 

Material -,177 ,504 

AmbienteCalmo -,246 ,511 

Colegas ,018 ,474 

Superiores -,068 ,493 

Clientes -,062 ,477 

Planejamento -,088 ,495 

Supervisão ,166 ,454 

Temperatura -,358 ,530 

Umidade ,072 ,469 

Irritação -,088 ,477 

FrequenciaIrritação ,092 ,467 

Satisfação -,124 ,493 

Monotonia ,070 ,472 

Repetição ,092 ,468 

RouboPessoal ,071 ,469 

RouboTrabalho ,060 ,470 

Ameaça ,091 ,467 

Racismo ,088 ,468 

Agressões ,039 ,471 

AmbienteTrabalhoCasa ,094 ,468 
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Apêndice D - Dados Numérico da Análise Estatística da Percepção de Risco 

Ocupacional  

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO X OUTRO TRABALHO 

Condições de Trabalho t= 34,617 p=,000 

Outro Trabalho t=28,835 p=,000 

AGENTES FÍSICOS/ASPECTOS ERGONÔMICOS X ESTADO CIVIL 

Agentes Físicos/Aspectos Ergonômico X = 2,40 DP = ,82 

Estado Civil X = 1,64 DP = ,62 

AGENTES FÍSICOS/ASPECTOS ERGONÔMICOS X EXPERIÊNCIA 

Agentes Físicos/Aspectos Biológicos X = 2,40 DP = ,82 

Experiência X = 2,43 DP = 1,27 

AGENTES FÍSICOS/ASPECTOS ERGONÔMICOS X REGIÃO DE CLIENTES 

Agentes Físicos/Aspectos Ergonômico t= 29,090 p=,000 

Região de Clientes t=28,794 p=,000 

AGENTES FÍSICOS/ASPECTOS ERGONÔMICOS X OUTRO TRABALHO 

Agentes Físicos/Aspectos Ergonômico t= 34,617 p=,000 

Outro Trabalho t= 28,835 p=,000 

AGENTES QUÍMICOS/ASPECTOS BIOLÓGICOS X REGIÃO DE CLIENTES 

Agentes Químicos/Aspectos Biológicos t= 20,709 p=,000 

Região de Clientes t=28,794 p=,000 

AGENTES QUÍMICOS/ASPECTOS BIOLÓGICOS X OUTRO TRABALHO 

Agentes Químicos/Biológicos t= 20,709 p=,000 

Outro Trabalho t= 28,835 p=,000 

ASPECTOS PSICOSSOCIAIS X REGIÃO DE CLIENTES 

Aspectos Psicossociais t= 27,215   p=,000 

Região de Clientes t=28,794 p=,000 

ASPECTOS PSICOSSOCIAIS /BIOLÓGICOS X OUTRO TRABALHO 

Aspectos Psicossociais t= 27,215 p=,000 

Outro Trabalho t= 28,835 p=,000 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO X REGIÃO DE CLIENTES 

Condições de Trabalho t= 34,617 p=,000 

Região de Clientes t=28,794 p=,000 


