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MERCADO INFORMAL: UM ESTUDO DOS DOGUEIROS NO CIRCUITO INFERIOR EM 
CAXIAS DO SUL. Jordana Bogo, Sandro Rogério dos Santos, Vania Beatriz Merlotti Heredia (orient.) 
(UCS). 

Este Este estudo faz parte do projeto "Mercado de trabalho informal em Caxias do Sul", que tem como objetivo 
caracterizar os aspectos da informalidade através de estudos de caso que permitam compreender esse movimento no 
município. Dessa forma, o projeto analisa inicialmente o trabalho e a organização dos vendedores de cachorro-
quente. O projeto utiliza como referencial teórico as obras de Márcio Pochmann, Milton Santos e Ricardo Antunes. 
Foram analisados quem são os sujeitos que atuam nessa atividade; que características ocupacionais possuem os 
envolvidos nessas atividades e se a prática desse serviço ocorre a partir de uma situação de desemprego. O método 
utilizado foi o histórico-estrutural e a coleta de dados ocorreu no primeiro semestre de 2005 no centro da cidade de 
Caxias do Sul. Foram entrevistados 50 sujeitos o que representou 76, 92% da população envolvida nessa atividade. 
Verificou-se a partir desta análise que grande parte da população é do sexo feminino, possuem entre 31 a 50 anos, 
não-naturais, solteiros, possuem em média dois dependentes, são chefes de família, baixa escolaridade, baixo poder 
aquisitivo, sem carteira assinada, trabalham em média 6 a 7 dias por semana de 11 a 12 horas por dia. Segundo 
Milton Santos, essa população, participa do circuito inferior da economia sendo que, seu capital é reduzido, assim 
como seu volume de negócios, os estoques são pequenos. Dessa forma as atividades do circuito inferior tem seu 
alcance limitado à espaços restritos, mas permite que estejam inseridos próximos às ruas de maior fluxo e 
conseqüentemente participando do sistema econômico. Assim, as mudanças institucionais nas relações de trabalho se 
difundem com rapidez e geram estratificações, imprimindo novas características aos movimentos que se processam 
no mercado de trabalho. Os resultados deste estudo contribuirão para uma melhor caracterização dos dogueiros na 
cidade, bem como do mercado de trabalho informal em Caxias do Sul. (PIBIC). 
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