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RESUMO: O presente artigo versa sobre o papel das instituições de ensino, em especial do 
IFBA, campus Vitória da Conquista, no atendimento da legislação que assegura condições 
razoáveis de acessibilidade às pessoas com deficiência (física e/ou mental). A investigação 
foi guiada pela seguinte pergunta problema: como o IFBA, campus Vitória da Conquista, 
vem atuando no cumprimento da legislação que estabelece a garantia de acessibilidade às 
pessoas portadoras de deficiências (físicas e/ou mentais)? Para responder a essa questão, 
investigou-se o conceito de acessibilidade, associando-o ao projeto acadêmico de inclusão das 
pessoas com deficiência, envolvendo aspectos do mundo físico e digital. Discutiu-se, ainda, a 
importância da acessibilidade nas universidades, em especial deste Instituto, e a necessidade 
de realização de melhorias no seu meio ambiente artificial, com o fito de materializar um 
novo espaço para portadores de necessidades especiais nas instituições de nível superior. 
Palavras-chave: instituições de ensino, investigação, necessidades especiais 
 
 
ACCESSIBILITY IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS: THE ROLE OF IFBA, 
CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA, IN COMPLIANCE WITH CURRENT 
LEGISLATION 
 

ABSTRACT: This article focuses on the role of educational institutions, especially the IFBA, 
campus Vitoria da Conquista, in compliance with legislation that ensures reasonable 
accessibility conditions for people with disabilities (physical and/or mental). The research was 
guided by the following question problem: as the IFBA, campus Vitoria da Conquista, has 
been operating in compliance with the legislation establishing the guarantee of accessibility to 
persons with disabilities (physical and/or mental)? To answer this question, was investigated 
the concept of accessibility by linking it to the academic project of inclusion of people with 
disabilities, involving aspects of the physical and digital world. It was discussed also the 
importance of accessibility in universities, especially this Institute, and the need to make 
improvements in its artificial environment, with the aim of materializing a new space for 
people with special needs in higher education institutions. 
 
KEYWORDS: educational institutions, investigation, special needs 
 

INTRODUÇÃO 

Se a Constituição Federal de 1988 (CF/88) assegura a todos a liberdade de locomoção 

(art. 5º, caput); complementarmente, em seu art. 227, §2º, estabelece que caberá à legislação 

infraconstitucional dispor sobre as normas de construção dos logradouros e edifícios de uso 



 

10370 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

público, com a finalidade de garantir acesso adequado às pessoas com deficiência (física e/ou 

mental). Isso se deve ao fato de que o direito à liberdade só pode, na prática, ser exercido, se 

as pessoas com deficiência não se depararem com obstáculos significativos de ordem, por 

exemplo, arquitetônica e urbanística. 

A ideia de inclusão de pessoas com necessidades especiais surgiu para tentar acabar 

com a prática de exclusão social a que foram submetidas a essas pessoas por vários anos. As 

pessoas com deficiência eram excluídas das atividades da sociedade, pelo fato de serem 

consideradas inválidas, sem utilidade e incapazes de trabalhar, características estas atribuídas 

a todos que tivessem algum tipo de deficiência (CHICON, 2010; SOARES, 2010).  

No presente, é vasto o arcabouço de normas jurídicas brasileiras aplicáveis a essa 

matéria, sendo algumas delas responsáveis por exigir adequações essenciais no meio ambiente 

artificial dos prédios públicos, a exemplo da sede do IFBA, campus Vitória da Conquista. 

Diante disso, urge questionar-se: como o IFBA, campus Vitória da Conquista, vem atuando 

no cumprimento da legislação que estabelece a garantia de acessibilidade às pessoas 

portadoras de deficiências (físicas e/ou mentais)? 

Em busca da resolução desta pergunta problema, necessitou-se efetuar estudo sobre o 

conceito de acessibilidade, bem como sobre o conteúdo normativo aplicável às pessoas 

portadoras de deficiência. Investigar, igualmente, as ações concretas do IFBA nesse intento e 

observar (direta e indiretamente) se a estrutura de sua sede foi ou está sendo adequada em 

benefício da mencionada acessibilidade. Aspectos que favorecerão um diagnóstico das atuais 

condições de inclusão de pessoas com deficiência dentro da Instituição. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A opção metodológica para o desenvolvimento da pesquisa foi, primariamente, pela 

análise documental, com a finalidade de identificar-se as normas jurídicas que regulam a 

matéria da acessibilidade nos prédios públicos (meio ambiente artificial), em especial na sede 

do IFBA, Campus Vitória da Conquista, recorrendo-se à revisão bibliográfica para delimitar-

se o conceito de acessibilidade. 

Para efeitos desta pesquisa, entendeu-se a pesquisa de análise documental como sendo 

aquela que se dedica a “[...]  materiais que não receberam tratamento analítico” (KAUARK et 

al., 2010, p. 28), o que inclui materiais de caráter legislativo (Constituição, Leis etc.) e de 

caráter administrativo (Decretos, Resoluções etc.).  

Para revisão bibliográfica, adotou-se o entendimento de Gil (2002) que a delimita a 

materiais já elaborados e de Macedo (1994, p. 13) que a reconhece como “[…] seleção de 
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documentos que se relacionam com o problema da pesquisa (livros, verbetes de enciclopédia, 

artigos de revista, trabalhos de congressos, teses etc.) e os respectivos fichamentos das 

referências para que sejam posteriormente utilizadas (MACEDO, 1994, p. 13). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Da análise bibliográfica acerca do conceito de acessibilidade 

De acordo com Mazzoni et al. (2001, p.29) ‘’ Os ambientes universitários estão 

associados à produção e disseminação do conhecimento para todos, destacando-se a 

informação de um modo geral como um dos elementos relevantes neste processo’’. Para todas 

as pessoas terem o acesso à informação é indiscutível pela parte de educação, do trabalho e do 

lazer, e isso, naturalmente, também se aplica às pessoas portadoras de necessidades especiais. 

São as pessoas que constroem o conhecimento, gerando a informação, e esta diferença de 

posição, corresponde a uma grande diferença qualitativa, como é observado, ao longo da 

história humana, com o desenvolvimento das linguagens simbólicas para a comunicação com 

os surdos (língua de sinais) e com os cegos (código braile). Podemos, portanto dizer que a 

qualidade da informação e, consequentemente, a produção e a disseminação do conhecimento 

estão relacionadas também com a acessibilidade. 

O conceito de acessibilidade pode ter tido sua origem no início da década de 60, quando 

surge, na área da arquitetura, tanto nos EUA como na Europa. No Início de1990 com a grande 

expansão do uso da rede de internet abriram novas portas, às pessoas portadoras de 

deficiência, novas possibilidades e expectativas em termos de estudo, trabalho e lazer, assim 

como um avanço muito grande na área da tecnologia assistiva, associada à informática, tais 

como: Sintetizadores de voz, reconhecimento de fala, lupas eletrônicas, linhas braile, 

simuladores de mouses e teclados, com controles sensíveis a ações voluntárias tais como 

sopro, pressão movimento de cabeça etc., de forma tal que hoje pode-se dizer que as 

limitações quanto ao acesso às informações e ao conhecimento que uma pessoa está sujeita, 

são inversamente associadas à tecnologia que é colocada quanto a sua disposição. E quanto 

mais completa for essa tecnologia, menores serão as limitações. (MONTARDO; 

PASSERINO; BEZ, 2008; SASSAKI 1997). 

É preciso ressaltar, dentro dessa perspectiva que se considera hoje a acessibilidade, que 

a proposta aqui, não é criar ambientes separados para uso exclusivo das pessoas portadoras de 

deficiência, o que seria uma outra forma de discriminação, e sim pensar em projetos e 

sistemas para adotar a inclusão dessas pessoas dentro dos ambientes universitários 

(MAZZONI, 2001; FROTA, 2010; KAZUMI, 2006). 
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3.2 Da análise documental acerca das normas jurídicas de acessibilidade 

 Após análise do ordenamento jurídico brasileiro, foi possível identificar-se o Decreto 

nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que regula diversos aspectos relativos à promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.  

Em seu art. 14, por exemplo, estabelece-se o seguinte: “Na promoção da acessibilidade, 

serão observadas as regras gerais previstas neste Decreto, complementadas pelas normas 

técnicas de acessibilidade da ABNT e pelas disposições contidas na legislação dos Estados, 

Municípios e do Distrito Federal” (BRASIL, 2004, p. 05). 

Observa-se que essas regras de acessibilidade devem ser observadas, inclusive, pelas 

instituições de ensino, o que inclui o IFBA, Campus Vitória da Conquista, e todo e qualquer 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Desse modo, cabe aos IFs o papel de 

aplicar essas normas jurídicas, com o objetivo de assegurar a acessibilidade às pessoas 

portadoras de deficiência ou com dificuldade de locomoção. 

Outro dispositivo a ser evidenciado é o art. 27, que, em seu § 1º, estabelece a exigência 

de normas específicas acerca de elevadores adaptados à pessoas portadoras de deficiência e 

com mobilidade reduzida. Para tanto, destaca:    

Art. 27 [...] §1º. No caso da instalação de elevadores novos ou da troca dos já 
existentes, qualquer que seja o número de elevadores da edificação de uso 
público ou de uso coletivo, pelo menos um deles terá cabine que permita 
acesso e movimentação cômoda de pessoa portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, de acordo com o que especifica as normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT (BRASIL, 2004, p. 07). 

O art. 8º, inciso II, por sua vez, define “barreiras” como “qualquer entrave ou obstáculo 

que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a 

possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação […]” (BRASIL, 

2004, p. 03). 

  Essas barreiras podem também ser classificadas, nos termos das alíneas “b” e “d”, do 

inciso II, do art. 8º, em: 

b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das 
edificações de uso público e coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso 
comum nas edificações de uso privado multifamiliar; 
d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo 
que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens 
por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam 
ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o 
acesso à informação; (BRASIL, 2004, p. 03). 

 Nesse sentido, para que a acessibilidade, reconhecida pelo referido decreto, seja, de 

fato, assegurada, faz-se necessário supercar-se essas barreiras à locomoção – e também outras 
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–, o que pode exigir a adoção de ajudas técnicas. O art. 8º, inciso V, caracteriza a “ajuda 

técnica” como sendo: “os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou 

especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência 

ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida” (BRASIL, 

2004, p. 03). 

 Não obstante a isso, é relevante, por vezes, assegurar-se serviços de atendimentos 

específicos a pessoas portadoras de determinadas deficiências, a exemplo do que se faz no art. 

6º, inciso III, que exige: 

Serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por 
intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 
e no trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas 
surdocegas, prestado por guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo 
de atendimento (BRASIL, 2004, p. 02). 

 Ou, ainda, o art. 6º, inciso IV e VII, ao referir-se “a pessoal capacitado para prestar 

atendimento às pessoas com deficiência visual, mental e múltipla” e à “divulgação, em lugar 

visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida” (BRASIL, 2004, p. 02). 

 Em caráter complementar, é preciso também estabelecer adaptações quanto ao uso da 

vaga reservada a pessoas portadoras de deficiência, de maneira a atender às exigências do art. 

25, § 1º. Esse dispositivo do decreto analisado estabelece: 

Os veículos estacionados nas vagas reservadas deverão portar identificação a 
ser colocada em local de ampla visibilidade, confeccionado e fornecido pelos 
órgãos de trânsito, que disciplinarão sobre suas características e condições de 
uso, observando o disposto na Lei no 7.405, de 1985 (BRASIL, 2004, p. 07). 

Além do Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, é preciso afirmar que o IFBA, 

Campus Vitória da Conquista, precisa observar a Portaria MEC nº 3.284/2003, que dispõe 

sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, o que é, inclusive, 

levado em consideração para instrução dos processos de autorização e de reconhecimento de 

cursos, e de credenciamento de instituições. O IFBA, por ser uma instituição federal, com 

relação a este assunto, deve tomar providências, para melhorar a qualidade de ensino às 

pessoas com algum tipo deficiência em âmbito educacional, para promover a igualdade dos 

estudantes dentro da instituição (MEC, 2003). 

Enfim, é importante frisar que outras normas vigentes específicas existem, em nível 

federal, estadual e municipal, para regular e garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de 

deficiência ou com dificuldades de locomoção; todavia, para efeitos dessa pesquisa, decidiu-

se por enfatizar essas, uma vez que estão diretamente relacionadas com a realidade dos IFs. 



 

10374 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

Esse fato, por si só, exige ao IFBA, Campus Vitória da Conquista, que atenda às normas 

mencionadas.  

 

CONCLUSÕES 

Atualmente, as universidades podem ser vistas como um espaço privilegiado, para que 

se ocorra transformações sociais, e dentro dessas, a construção de acessibilidade no meio 

acadêmico, pelo fato de envolverem juntamente profissionais e estudantes com categorias 

distintas, não só por isso, mas pelo resultado positivo que seria para as instituições de ensino 

superior, e pelo efeito multiplicador que teria, fazendo com que outras instituições adotem 

esse modelo, como forma de melhorar a qualidade de ensino, na inclusão de todos os 

estudantes com necessidades especiais que forem aprovados futuramente e adentrarem nas 

universidades. 

 No momento da execução dessa análise documental e da sua revisão bibliográfica, o 

IFBA, campus Vitória da Conquista, ainda não atendia integralmente aos requisitos de 

acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência, dispostos pela porta do MEC nº 

1679/99. Portanto, todas essas informações serão repassadas aos responsáveis pelo Instituto 

para que esse documento funcione como um mais um passo na busca pela acessibilidade. 

  A acessibilidade é um processo, não só associado ao desenvolvimento tecnológico, 

mas principalmente ao desenvolvimento da sociedade geral. Uma sociedade que se preocupa 

em garantir às pessoas portadoras de necessidades especiais o direito de participação e 

inclusão do conhecimento que certamente contará muito para o futuro do país, em todos os 

setores da sociedade. 
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RESUMO: O presente artigo aborda a questão da adoção homoafetiva no Brasil. 
Abandonando as discussões sociológicas, em que residem infindas polêmicas, protagonizadas 
pelos sujeitos e simpatizantes de uma posição favorável e por agentes que advogam visões 
conservadoras, o presente trabalho procura falar sobre a visão do direito sobre a questão. Para 
tanto, valeu-se de pesquisa bibliográfica, que teve por objeto livros e artigos de juristas, e 
também documental, que se debruçou sobre legislações, jurisprudências, etc. Através dessas 
pesquisas pôde ser verificado que a adoção homoafetiva tem ganhado cada vez mais espaço 
no direito brasileiro, acompanhando a evolução do pensamento da sociedade a respeito da 
questão.  

Palavras–chave: adolescente, criança, direito, família homoafetiva. 
 

THE HOMOSEXUAL ADOPTION IN RIGHT VISION  
 
ABSTRACT: This article addresses the question of homosexual adoption in Brazil. 
Abandoning the sociological discussions, in which they reside controversial endless, 
enthralled by the subjects and supporters a favorable position and agents who advocate 
conservative views, this paper seeks to talk about the right view on the issue. Therefore, it 
took advantage of literature, which had the object books and articles of lawyers, and also 
documentary, which focused on legislation, case law, etc. Through such research could be 
found that homosexual adoption has gained more space in Brazilian law, following the 
evolution of the thinking of society on the issue. 
KEYWORDS: teen, child, homosexual family, right.  
 

INTRODUÇÃO 

A família homoafetiva é alvo de controvérsias, porque de um lado tem aqueles grupos 

conservadores que defendem como certa somente aquela família constituída de homem e 

mulher, numa clara observância de uma visão judaico-cristã do mundo. Por outro lado, a 

sociedade vê crescer dentro de si um distanciamento desse posicionamento religioso, cada vez 

mais sendo aceita a ideia do amor entre pessoas do mesmo sexo. Inclusive aqueles mais 

radicais dos conservadores conseguem ao menos respeitar o amor homoafetivo. 

Dando um passo além, os casais homoafetivos, depois de serem reconhecidos em sua 

união, agora querem conquistar outros direitos, nesta senda, a oportunidade de realizarem o 
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sonho da paternidade/maternidade. E independente das controvérsias sociais e culturais 

próprias da nossa sociedade, a questão enfrenta uma barreira: o direito. Entenda-se: a união 

homoafetiva pode existir sem necessitar ser reconhecida pelo direito, mas a adoção passa 

necessariamente pelas vias do direito, razão pela qual se justifica a importância deste trabalho. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os materiais utilizados para esta pesquisa consistiram em livros, bem como em textos 

visitados na Internet, dentre eles, artigos, dicionário online, legislações e outros textos de 

caráter jurídico. 

Quanto aos livros, textos e artigos, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, que 

 

é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 
publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 
páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 
pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se 
estudou sobre o assunto (FONSECA, 2002, p. 32, apud GERHARDT e 
SILVEIRA, 2009, p. 37). 
 

Quanto aos demais materiais, como as leis e jurisprudências, utilizou-se a pesquisa 

documental, que é aquela que “recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem 

tratamento analítico” (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 37), verificando-os diretamente. 

Em ambas as espécies de pesquisa, opta-se pela abordagem qualitativa, que “preocupa-

se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais”, que “trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes” (GERHARDT e SILVEIRA, 

2009, p. 32). 

Portanto, a presente pesquisa valeu-se da análise de textos já produzidos por outros 

pesquisadores, bem como da análise direta de documentos, tudo segundo uma ótica 

qualitativa, a fim de extrair significados e chegar-se a um resultado consistente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1 O direito à convivência familiar 

O ordenamento jurídico brasileiro confere às crianças (entre 0 e 12 anos incompletos) e 

aos adolescentes (entre 12 anos completos e 18 anos incompletos), direitos fundamentais 

gerais e alguns peculiares, destacando-se o à convivência familiar, conforme consta da 

Constituição Federal, em seu artigo 227 (BRASIL, 1988): 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
(grifo nosso) 

 

Ora, a convivência familiar é de capital importância para esses seres em 

desenvolvimento, porque “é através da família que o indivíduo nasce, cresce e se desenvolve, 

é a família que lhe presta assistência, que preserva a estrutura social que temos hoje. O direito 

à família é, pois, um direito natural, inato à própria existência humana.” (BARROS, 2014, p. 

41). 

Além disso, a família é muito importante para o Direito, tanto é que no artigo 226, da 

Constituição Federal, vê-se que “a família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado” (BRASIL, 1988). 

De acordo com Tartuce (2015), existem diversas espécies de famílias. A Constituição 

Federal reconhece expressamente a família como decorrente dos seguintes institutos 

(BRASIL, 1988): a) casamento (Art. 226, §1.º); b) união estável entre o homem e a mulher 

(Art. 226, §3.º); c) família monoparental, decorrente de qualquer dos pais e seus descendentes 

(Art. 226, §4.º). Além dessas podem ser citadas as famílias anaparental, no caso de dois 

irmãos morando juntos, por exemplo, a família mosaico, constituída de padrasto/madastra, 

enteados e filhos naturais, e finalmente a família homoafetiva. 

 

3 A família homoafetiva para o direito 

A família homoafetiva começa com a união homoafetiva, que se dá tanto pela união 

estável, como pelo casamento. 

A união estável difere-se do casamento, na medida que aquele tem uma perspectiva 

mais pragmática, uma situação de fato, uma situação que não se enquadra num casamento 

típico, como “a convivência não-adulterina, nem incestuosa, duradoura, pública e contínua de 
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um homem e de uma mulher sem vínculo matrimonial, convivendo como se casados fossem, 

sob o mesmo teto ou não, constituindo, assim, sua família de fato” (BRAGA, 2012); este, por 

outro lado, “traz no seu conceito histórico uma vinculação fortemente religiosa, por isso 

conservadora”, sendo “impossível desvincular a união de duas pessoas, com o objetivo de 

constituírem uma família, da ideia do sacramento e da religiosidade”, dotado ainda de um 

preceito religioso de indissolubilidade (BRAGA, 2012). 

Em relação à união homoafetiva, seja na modalidade união estável seja na modalidade 

casamento, não existe ainda uma legislação strictu sensu para regular sua existência. Todo o 

trabalho jurídico sobre o tema é fruto da jurisprudência1. 

O reconhecimento das homoafetivas se deu em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF), a partir da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e da Arguição do 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, propostas, respectivamente, pela 

Procuradoria-Geral da República e pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro (NOTÍCIAS 

STF, 2011). O Ministro Ayres Britto, relator da ADI, argumentou que não pretendeu a 

Constituição Federal reduzir a expressão “família” àquele núcleo constituído por casais 

heteroafetivos devidamente formalizados perante o Estado. Assim, entende-se que família é 

todo núcleo doméstico formal ou informalmente constituído por pessoas adultas. O núcleo 

familiar é, ainda, “o principal lócus institucional de concreção dos direitos fundamentais que a 

própria Constituição designa por 'intimidade e vida privada' (inciso X do art. 5º)”.  

Em 2013, o casamento homoafetivo foi finalmente reconhecido pelo Conselho Nacional 

de Justiça, que publicou a Resolução n. 175/2013, a qual vedou no artigo 1.º “às autoridades 

competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união 

estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo” (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2013).  

 

4 A adoção homoafetiva 

Barros (2014, p. 70), entende que a adoção “trata-se de instituto jurídico milenar, 

através do qual uma pessoa recebe outra como seu filho”, sendo esse “um ato de 

desprendimento, uma demonstração de carinho e solidariedade, com reflexos sociais 

monumentais”. A questão está disciplinada no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos 

artigos 39 a 52-D (BRASIL, 1990). Os filhos adotados têm os mesmos direitos dos filhos 

naturais, de acordo com a Constituição Federal, nos termos do Art. 227, §6.º (BRASIL, 1988). 
                                                           
1 Uniformidade de decisões a respeito de um caso determinado que, ao ser submetido aos tribunais, encontra 

precedentes em decisões anteriores. (MICHAELIS ONLINE, 2016). 
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Assim como a união homoafetiva, não existe uma legislação strictu sensu sobre o 

assunto. Ela também é regulada por intermédio da jurisprudência. 

Já houveram diversos julgados (JUSBRASIL, 2013) a respeito de adoções 

homoafetivas, mas um de grande relevo é o que ocorreu em 2015 feito pelo Supremo Tribunal 

Federal, que decidiu favoravelmente ao casal Toni Reis e David Harrad, em que a ministra 

Carmen Lúcia, relatora do processo, expressou (ZH Vida e Estilo, 2015): 

 

A Constituição Federal não faz a menor diferenciação entre a família formalmente 
constituída e aquela existente ao rés dos fatos. Como também não distingue entre 
a família que se forma por sujeitos heteroafetivos e a que se constitui por 
pessoas de inclinação homoafetiva. Por isso que, sem nenhuma ginástica mental ou 
alquimia interpretativa, dá para compreender que a nossa Magna Carta não 
emprestou ao substantivo “família” nenhum significado ortodoxo ou da própria 
técnica jurídica. (grifo nosso) 

 

Outro julgamento  dado pelo juiz Clicério Bezerra, da 1.ª Vara de Família e Registro 

Civil do Recife quando autorizou o registro em cartório de um bebê pelo casal Mailton Alves 

Albuquerque e Wilson Alves Albuquerque dá outro importante fundamento O magistrado 

prolatou a sentença em favor do casal com base em jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal (STF), de 2011, que reconheceu a união estável homoafetiva. O magistrado entendeu 

que seria incoerente legitimar o exercício da conjugalidade homoafetiva e não reconhecer o 

exercício da parentalidade. Discriminar-se-ia os homoafetivos se não lhes garantisse o 

desempenho dos papeis conjugal e parental ao mesmo tempo, da mesma forma como o é com 

os heteroafetivos (JUSBRASIL, 2011). 

Ora, nota-se que o entendimento que fundamenta o direito parental é inerente à 

configuração familiar, o que vai se estender, portanto, às uniões estáveis homoafetivas. 

 

CONCLUSÕES 

Embora não haja uma legislação que preveja expressamente o direito da adoção 

homoafetiva, seria um erro afirmar que tal direito não existe, pois, regidos pelos princípios da 

dignidade humana e da igualdade das pessoas, e ainda entendendo que o direito deve seguir a 

sociedade e não o contrário, muitos intérpretes da lei (juristas) tem entendido que não há nada 

que impeça que o ordenamento jurídico brasileiro seja interpretado de forma ampliada ao 

ponto de incluir realidades sociais que originalmente não foi prevista pelo legislador. 
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Por essa razão é evidente que os casais homoafetivos têm encontrado cada vez mais 

espaço na sociedade, exercendo os mesmos direitos que lhe já são dados originalmente pelo 

ordenamento jurídico, mas que muitas vezes são tolhidos por posicionamentos conservadores, 

que infelizmente são muitas vezes são externados de uma forma ditatorial, trazendo ideias 

preconceituosas. 
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RESUMO. Texto que trata de questões delicadas para agências de publicidade e também para 
publicitários, dois pontos são básicos da atividade publicitária: briefing e pesquisa. Um 
terceiro ponto também é abordado e diz respeito ao setor de recursos humanos, que é a 
contratação de pessoal com formação não específica em comunicação social – habilitação 
publicidade e propaganda. É traçada ainda uma comparação entre a forma como essas 
questões são encaradas na Espanha e no Brasil. Veremos algumas das dificuldades existentes 
na profissão de publicitário, no dia a dia de uma agência de publicidade, baseado na 
experiência vivenciada pelos autores nos dois países e em textos acadêmicos. 
Palavras-chave: Publicidade, Briefing, Agência de publicidade. 

 

THE ADVERTISING ACTIVITY IN MANAUS. DIFFICULTIES AND 

SIMILARITIES WITH OTHER MARKETS. 

 
ABSTRACT. Text that deals with sensitive issues for advertising agencies and also to admen, 
two points are basic of advertising activity: briefing and research.  A third point is also 
discussed and it concerns to the human resources sector, which is the hiring of staff with no 
specific training in social communication-licensed in advertising and publicity. It is drawn a 
comparison between the way as these issues are seen in Spain and Brazil. We will see some of 
the difficulties in the advertising profession, on the day to day of an agency of advertising, 
based on experience lived by the authors in both countries and in academic texts. 
Keywords: Advertising, Briefing, Advertising agencies. 

 

INTRODUÇÃO 

As dificuldades encontradas na atividade publicitária na cidade de Manaus são mais 

comuns do que possa imaginar qualquer estudante de publicidade, ou mesmo qualquer 

profissional que atue no mercado local. Todos, sem exceção, profissionais, empresários, 

estudantes candidatos a profissionais, anunciantes, fornecedores, até mesmo aqueles que 

trabalham nos veículos de comunicação, consideram o mercado publicitário local, difícil, 

pequeno, complicado, restritivo, com características muito peculiares e com poucas empresas 

que levam realmente a sério a necessidade de se comunicar adequadamente com seus 

públicos. Numa cidade como Manaus, que tem as maiores multinacionais instaladas num 

imenso polo industrial, pode parecer aos desavisados uma choradeira sem motivos, mas essas 
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empresas, de fato, não realizam investimentos publicitários na cidade, seus departamentos de 

marketing ficam em São Paulo assim como as agências que trabalham para elas, e lá ficam as 

verbas publicitárias. Vamos realizar aqui um breve relato de experiências vivenciadas e 

comparar algumas das dificuldades do setor publicitário em Manaus, na Espanha, onde 

tivemos a oportunidade de estudar, e conhecer o mercado e citar também a experiência 

profissional que tivemos na cidade do Rio de Janeiro. 

As dificuldades enfrentadas são mais comuns do que imaginamos. Começando pela 

visão dos clientes, depois pelas dificuldades enfrentadas pelas agências com a precariedade da 

estrutura dos clientes anunciantes, e até mesmo a formação oferecida pela acadêmica. Nos 

cursos de publicidade nos quais tivemos a oportunidade de atuar como professor, sempre 

alertamos os alunos para a necessidade de um bom briefing e a importância desse instrumento 

tanto para aqueles que trabalhavam ou pretendiam trabalhar em agência como aqueles que 

fossem para o outro lado do balcão. Aqueles que iriam contratar as agências deveriam, 

segundo nosso ponto de vista, ter sempre muitas informações sobre seus negócios e objetivos 

claros para atingir, deveriam também identificar com clareza qual o problema que a 

comunicação deveria ajudar a resolver. Muitas vezes pensamos que esta preocupação era uma 

pouco de paranoia, em função dos longos anos vividos no mercado publicitário e que, naquele 

instante em que estávamos na condição de professor, queríamos transmitir aos alunos as 

dificuldades que enfrentamos, para que eles as evitassem, e não deixassem que elas se 

repetissem com eles. Na Espanha buscamos conhecer o máximo possível sobre o mercado 

publicitário deles, o funcionamento de suas agências, suas particularidades, conversamos com 

professores e profissionais do setor e constatamos que as dificuldades e receios de muitos 

deles, eram idênticas as que vivenciamos no mercado publicitário de Manaus. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O Briefing 

Lendo um artigo de Teresa Pintado Blanco, publicitária espanhola, graduada em 

publicidad y relaciones publicas, consultora de marketing e professora de publicidade, nos 

deparamos com um trecho que diz:  

 

desde que empezamos a estudiar publicidad, nos explican que el briefing es uno de 
los elementos claves en la creación de toda campaña publicitaria. Como es sabido, 
en el briefing se explica todo (o casi todo), o al menos, así debería ser), lo que es 
necesario para la realización de la estrategia, creatividad, etc., de la campaña en 
cuestión. Sin embargo, y aunque todos somos conscientes de la importancia de este 
documento, habría que preguntarse como son los briefings de los anunciantes 
españoles. Pues bien, en muchos casos, no existen (por lo menos, tal como nos 
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enseñan) Me explico: en muchas ocasiones, el anunciante no facilita el briefing, sino 
dice al ejecutivo, supervisor o director de cuentas de la agencia algo así como “id 
preparando ya la campana del año que viene, si, que sea tan divertida como la de 
este año...”. 

 

Este breve relato nos causou grande inquietação e despertou o interesse para ler com 

atenção o restante do artigo e conversar a respeito do assunto com professores, colegas e 

profissionais. Imaginávamos que o mercado publicitário de um país dito de primeiro mundo 

poderia enfrentar outra ordem de problemas, os anunciantes deveriam ter uma visão mais 

sólida a respeito da importância de manter uma comunicação adequada com o seu público. 

Mas ficamos surpresos, ao nos deparar com um problema que julgávamos ocorrer apenas em 

mercados restritos do Brasil. O fato é que baseado em nossa experiência profissional no Brasil 

e os relatos ouvidos de profissionais e professores na Espanha constatamos que as 

dificuldades são semelhantes, os problemas enfrentados são parecidos, o relacionamento com 

os anunciantes, por lá, é tão turbulento quanto em qualquer cidade do Brasil. – Pelo menos 

nos problemas e dificuldades estamos equiparados ao primeiro mundo. A academia também 

se esmera em mostrar como o mercado deveria funcionar, e nos cursos de graduação os 

professores batem nas mesmas teclas que nos batemos em nossas aulas em Manaus. Só que 

eles têm uma aproximação maior com o mundo do trabalho. As empresas se interessam pelos 

cursos, e investem na produção acadêmica. A academia é procurada pelo mercado de 

trabalho, que entre outras formas de ação, convida professores a realizar projetos, e financiam 

toda sua realização e divulgação. Sem dúvida uma forma interessante de intercâmbio e de 

parceria produtiva. A iniciativa privada tem interesse num determinado tema, convida um 

professor para realizá-lo, este seleciona alguns alunos para auxiliá-lo, é estabelecido um 

cronograma, o orçamento é aprovado, o trabalho é realizado e todos ganham com isso. A 

empresa, a universidade, os professores, os alunos, e a cultura, que tem registrada sua história. 

Um dia o relacionamento da academia com o mercado de trabalho no Brasil vai alcançar esse 

patamar de maturidade. Mas, voltando ao nosso estimado briefing, nossa experiência 

profissional em agência mostrou o quanto é importante e difícil obter este documento. Por 

falta de cultura publicitária, os clientes quase nunca sabem o que é isso, e é compreensível 

esse desconhecimento, já que o termo faz parte da linguagem de cozinha da publicidade, mas 

toda empresa deveria ter o cuidado de registrar, em algum tipo de documento, informações 

sobre o seu ramo de atuação, os concorrentes, seus clientes, suas dificuldades, etc. Esse tipo 

de informação é elementar para qualquer atividade comercial, e um bom ponto de partida para 

a agência elaborar um briefing. Uma vez que ele não vem pronto da maioria dos pequenos e 
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médios anunciantes, cabe à agência se encarregar de elaborá-lo, para embasar seu trabalho no 

presente, e facilitar sua ação no futuro. Blanco, a esse respeito afirma: 

 
Bueno, a veces, si hay briefing: el jefe de producto (o a veces, el director de 
marketing), llama por teléfono al departamento de cuentas de la agencia, y a la 
primera persona que coge al teléfono, le informa que hay que realizar una campaña 
tratando los siguientes aspectos del producto (y le dice por teléfono cuatro frases 
referentes a como debe ser la campaña). En definitiva, me refiero a que 
normalmente no se trabaja con briefings tan completos ni tan válidos como se 
debería. Por supuesto, apenas se aportan briefings por escrito, pero cuando esto se 
hace, se olvidan muchísimos puntos importantes que serian muy útiles a la agencia 
para poder desempeñar correctamente su trabajo. 
 
 

Como aqui, lá este documento é considerado importante, tanto no mercado de trabalho 

quanto na academia, mas as dificuldades para obtê-lo são semelhantes às daqui. Cabe a todos 

os envolvidos na questão, uma reflexão a respeito desse ponto. Será preguiça do pessoal de 

atendimento? Será despreparo do anunciante? Em ambas as situações cabe a agência agir, seja 

exigindo do seu pessoal, seja orientando o seu cliente, da real importância desse instrumento 

de trabalho fundamental. Blanco segue dizendo que:  

 

En cualquier caso, cuando el anunciante facilita (o no) un briefing, luego la agencia 
tiene que investigar tanto (y de forma tan solitaria), que casi se pasa más tiempo 
intentando averiguar algo de la marca, el producto, el público objetivo, etc., que 
creando la campaña. Es por esto, por lo que el “mal inicio” en el trabajo de una 
agencia es perdonable: muchas veces empieza a funcionar mal por culpa del 
anunciante. 

 

Vemos acima que os anunciantes, ao perdoarem o mau início do trabalho de uma 

agência, praticamente admitem sua falha, em não ter orientado de forma clara sua agência, e 

nem cobram dela essa obrigação logo de início. Nunca vi essa “benevolência” por parte dos 

anunciantes, mesmo aqueles que não facilitam o acesso às informações, muitas vezes por não 

as ter, cobram resultados, e bons resultados desde o primeiro trabalho. A agência muitas vezes 

faz das tripas coração para levantar informações que deveriam lhes ser dadas para realizar o 

seu trabalho. Esse fato fez algumas agências perceberem que muitas empresas não precisavam 

apenas de publicidade, mas de toda uma assessoria de comunicação, ou mesmo de marketing, 

e enveredaram por esse caminho. Observa-se até certa tendência no mercado, de as agências 

de publicidade passarem a se denominar de agências de comunicação, ampliando o leque de 

serviços que oferecem aos seus clientes. Luiz Lara, sócio de uma das quinze maiores agências 

do Brasil, a “Lew, Lara” afirmou, textualmente, em entrevista à Revista HSM, de julho-

agosto de 2007, que: Com todo respeito à profissão, nós não aceitamos briefings prontos nem 

gostamos deles. Gostamos de mergulhar na vida da empresa, e por isso a necessidade de 
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envolvimento direto no negócio. E nossa estratégia de atuação tem gerado bons frutos, como 

relações longas com o cliente. Observamos que uma agência de publicidade, com atuação em 

todo o país como a Lew, Lara, que tem como clientes grandes empresas nacionais, e mesmo 

multinacionais, adotam uma postura bastante crítica em relação a esta importante ferramenta, 

o briefing, e segundo o relato do executivo, o resultado tem sido satisfatório. É então o caso 

de se questionar, porque não adotar essa postura para evitar transtornos futuros? É uma 

questão que merece ser levada em consideração por agências menores. 

 

A PESQUISA 

Outro ponto que na Espanha também não é tão utilizado, a exemplo do Brasil, é a 

pesquisa, que lá é chamada de “investigación”. Por aqui os motivos são os mais variados: 

desconhecimento da sua importância, falta de recursos, falta de orientação por parte da 

agência, falta de ação por parte das empresas de pesquisa, e até mesmo a soberba de algumas 

agências que se consideram profundas conhecedoras do mercado, apenas com base no 

“achismo” e sem um suporte científico. Porém, a falta de recursos é sem dúvida o motivo 

predominante. Blanco, afirma que na Espanha:  

 

Pocas veces una agencia publicitaria realiza una investigación para plantear su 
campaña. Por supuesto, en muchas ocasiones no hay presupuesto para ello, o aunque 
lo haya, el anunciante se niega a organizar una investigación porque no cree en ella. 

 

A falta de credibilidade das pesquisas é uma desculpa muito utilizada, mas esconde 

outros motivos. Se não há confiança numa empresa de pesquisa, que se procure outra, e que 

se realizem reuniões, expondo suas desconfianças, até o ponto em que elas possam ser 

superadas. No Brasil, cabe à agência oferecer aos seus clientes serviços de pesquisa de 

mercado, de audiência, de recall, etc., conforme estabelece as normas do Conselho Executivo 

das Normas Padrão – CENP, órgão que atua para tornar mais transparente a atividade 

publicitária no Brasil. Em Manaus temos poucas empresas de pesquisa de mercado, mas, 

infelizmente, anunciantes, veículos de comunicação e agências, recorrem muito pouco aos 

seus serviços. O resultado disso é uma ampla desinformação sobre o mercado publicitário. 

Todas as rádios FM se dizem líder de audiência, mas nenhuma diz em que segmento, em que 

horário. Todos os jornais se dizem líder de circulação, mas apenas um tem sua tiragem 

auditada pelo Instituto Verificador de Comunicação, o IVC. Por outro lado, os anunciantes 

não sabem quem é o seu cliente, não conhecem a fundo suas características, hábitos de 

consumo, preferências, nada. Tivemos a oportunidade de fazer esta constatação quando, ao 
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manter contato com alguns clientes de uma agência, perguntávamos para quem pretendiam 

vender determinado produto ou que público pretendiam atingir com a comunicação que seria 

produzida pela agência e, invariavelmente, a resposta era: “para todo mundo, quero vender 

para todo mundo”. Obviamente que essa resposta deixava patente o desconhecimento do 

público que se pretendia atingir. Esses mesmos anunciantes recusavam a proposta de realizar 

pesquisa, para conhecer melhor o mercado em que estavam atuando, e nem se davam conta 

que “vender para todo mundo” implicava também, “anunciar para todo mundo” e isso 

certamente tinha e tem um custo mais elevado, que eles não estavam dispostos a pagar. A 

realização de uma pesquisa continua sendo importante, até para direcionar melhor os 

investimentos em mídia, mesmo que seja pouco utilizada. O fato de ser pouco utilizada não 

reduz sua importância. E talvez sua ausência explique alguns fracassos redundantes de 

campanhas publicitárias. 

 

RECURSOS HUMANOS 

O último ponto que consideramos indispensável abordar aqui é o profissional que 

trabalha na agência e sua qualificação. Não é pelo fato de fazer um curso superior de 

publicidade, que o estudante terá lugar garantido numa agência. Esta pessoa terá que disputar 

vaga com candidatos oriundos de outros cursos. Essa situação vem de muito tempo atrás, 

quando já existiam agências, mas não existiam cursos específicos para formar profissionais. 

Assim os redatores vinham da literatura ou do jornalismo, os produtores de RTV eram 

oriundos da música ou do cinema, os diretores de arte e desenhistas vinham das artes 

plásticas, especialmente pintores, os profissionais de atendimento vinham dos cursos de 

direito, e assim por diante. Situação semelhante ocorreu e ocorre na Espanha, conforme relata 

Blanco: 

 
Con respecto a los profesionales que están trabajando en las agencias de publicidad 
españolas, hay que mencionar varios puntos: En primer lugar, hay que criticar, y 
muy duramente, la falta de “profesionalización”, en cuanto a titulaciones y 
experiencia, de las personas que trabajan dentro de una agencia. De todos es 
conocido que en muchas agencias no trabajan publicistas, sino economistas, 
titulados en empresariales, derecho, bellas artes, psicólogos, etc. 
 

Esse trecho nos mostra que o problema não é só nosso, ele não ocorre apenas no 

Brasil, nem é só da área de publicidade, mas também de qualquer atividade onde os 

profissionais não são organizados. Os médicos e engenheiros têm uma profissão, hoje, muito 

organizada e um alto poder de mobilização e de pressão para garantir seu mercado de 

trabalho, graças à sua união. As garantias que têm hoje não foi lhes dada de presente por 
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alguém, é fruto de muita luta, e de uma árdua batalha para regulamentar sua atividade. 

Acreditamos que essa é a tendência de todas as profissões, mas só vai acontecer se os 

profissionais se unirem e lutarem primeiro pela sua profissão e depois pelo seu espaço dentro 

dela. Assim, futuramente, só poderá exercer a atividade de publicitário quem tiver curso 

superior de publicidade, só poderá ser radialista quem tiver curso superior de radialismo e 

assim por diante. Será que um empresário que precise passar por uma cirurgia, permitiria que 

uma pessoa sem formação em medicina e sem conhecimento e experiência em cirurgia o 

operasse? Claro que não! Então, porque, para cuidar da publicidade de sua empresa, ele 

confiaria em um profissional sem formação em comunicação e mais especificamente, em 

publicidade e propaganda? É uma questão para refletir. 

 
CONCLUSÕES 

A atividade publicitária, na Espanha ou no Brasil, por mais que cause impacto e esteja 

presente em nosso dia-a-dia, ainda tem muito a evoluir e a se aprimorar, tanto no meio 

profissional como no ambiente acadêmico. As ferramentas e os procedimentos adotados, 

periodicamente são revistos e sofrem um processo de adaptação as novas tecnologias e 

exigências do mercado e os publicitários precisam aprender sempre um pouco mais, inclusive 

sobre sua própria atividade. Não há no horizonte perspectiva de que esse cenário venha a 

mudar e se tornar menos exigente. É por isso que todos, anunciantes e publicitários, devem se 

preparar melhor para enfrentar as novas dificuldades que estão por surgir. Os postos de 

trabalho dos publicitários estarão mais seguros e até mesmo resguardados a quem tiver 

formação específica, quando, a exemplo de outras profissões, os publicitários, se unirem e 

formarem ou fortalecerem suas entidades, de fato, representativas, atuantes e prestigiadas pela 

categoria profissional para que possa reivindicar e conquistar as garantias que de fato 

merecem. Problemas sempre existirão no mercado publicitário amazonense, brasileiro, 

espanhol ou madrilenho, mas a união de uma categoria é a melhor forma de enfrentar e 

superar as dificuldades. 
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RESUMO: A cidade de Oeiras/PI, caracterizada como o primeiro núcleo populacional do 
estado, sendo, inclusive, sua primeira capital, faz parte de uma das regiões turísticas do estado 
denominada de Polo Histórico Cultural. Em função das influências do processo de 
colonização portuguesa, a cidade desenvolveu um legado cultural e patrimonial bem 
particular. Tanto que em decorrência de sua importância como patrimônio cultural material e 
imaterial, no ano de 2010 lhe foi outorgado o status de Patrimônio Histórico Brasileiro. Neste 
estudo, analisa-se a imagem de Oeiras como destino turístico, na perspectiva da comunidade 
receptora, com o intuito de identificar seus produtos turísticos mais atrativos. Para atender aos 
objetivos desta investigação, adotou-se uma abordagem quantitativa que pudesse reconhecer 
as imagens que moradores têm da cidade, enquanto destino turístico. Foi utilizado processo de 
amostragem não probabilística por conveniência, totalizando uma amostra 138 moradores. 
Obtiveram-se os dados através da aplicação de questionário estruturado, com a análise de 
dados realizada à luz de procedimentos estatísticos: descritivos e multivariados. A apuração 
final destacou como resultados que a imagem que a comunidade tem da cidade esta 
relacionada aos eventos religiosos da cidade, fruto de laços afetivos estabelecidos a partir do 
contato com as manifestações religiosas da cidade que são passados de geração a gerando, 
tornando-se elementos significativos da sua identidade local;. Concluiu-se, por fim, que a 
cidade de Oeiras tem sua imagem associada a um destino turístico cultural (Religioso) em 
decorrência principalmente da relação subjetiva/afetiva existente entre moradores e as 
manifestações religiosas que ocorrem na cidade desde o início da sua colonização e que até 
hoje se mantem vivas na cultura daquela cidade. 
Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Religiosidade; Comunidade receptora; Oeiras/PI. 
 
THE CITY OF OEIRAS / PI AND ITS CULTURAL HER 
ITAGE AND RELIGIOUS: An emotional journey from the perspective of the receiving 
community 
 
ABSTRACT: The town of Oeiras / PI, characterized as the first population center of the 
state, and even its first capital, is part of one of the tourist regions of the state called the Polo 
Cultural History. Due to the influences of Portuguese colonization process, the city has 
developed a very particular cultural and heritage legacy. So much so that due to its 
importance as a cultural heritage material and immaterial, in 2010 he was awarded the 
Brazilian Heritage status. This study analyzes the image Oeiras as a tourist destination in view 
of the receiving community, in order to identify its most attractive tourist products. To meet 
the objectives of this research, we adopted a quantitative approach that could recognize the 
images that have residents of the city as a tourist destination. It was used to process non-
probabilistic convenience sampling, totalizing 138 residents. We obtained data by applying a 
structured questionnaire with data analysis in the light of statistical procedures: descriptive 
and multivariate. The final assessment highlighted as a result that the image that the 
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community has the city is related to religious events in the city, the result of emotional ties 
established from the contact with the religious events of the city that are passed from 
generation to generating, becoming elements significant of its local identity ;. It was 
concluded finally that the city of Oeiras has its image associated with a cultural tourist 
destination (Religious) mainly due to the subjective relationship / affective existing between 
residents and religious events that occur in the city since the beginning of its colonization and 
that even today keeps alive the culture of the city. 
Keywords: Cultural Heritage; religiousness; receiving community; Oeiras / PI. 
 
OEIRAS: Patrimônio  Cultural e Religioso do Estado  Piauí 

O município de Oeiras se localiza no sertão piauiense, na microrregião de Picos, 

localizado a 315 km de Teresina, capital piauiense, fazendo parte da rota de acesso para outro 

polo turístico conhecido internacionalmente – Serra da Capivara – localizado no Polo das 

Origens. Sua área é de 94 km2 e sua população é estimada em 35.640 habitantes, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). É o núcleo de povoação 

mais antigo do Piauí, tendo sua origem numa capela datada de 1695, dedicada a Nossa 

Senhora da Vitória. Tornou-se capital do Piauí em 1759, permanecendo até 1851, quando foi 

feita a transferência da sede do governo para Teresina.  

Uma característica bem marcante deste destino turístico é ser fortemente marcado pela 

colonização portuguesa, tendo na sua cultura uma marca muito forte do catolicismo, que 

influencia diretamente as atividades religiosas e culturais da cidade, desde o século XVIII.  

 
Oeiras é uma cidade histórica colonial, primeiro núcleo populacional e 
primeira Capital do Piauí. Guarda acervo histórico-cultural protegido 
pelas legislações estaduais e nacionais. O seu Conjunto Arquitetônico, 
Histórico e Paisagístico foi tombado e reconhecido pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico, Artístico, Nacional – IPHAN, no ano de 2010, 
como Patrimônio Cultural Brasileiro (LIMA, 2014, p. 21). 
 

As manifestações religiosas presentes até hoje, segundo dados da Secretaria Municipal 

de Cultura e Turismo de Oeiras-PI (SECULT, 2014), vêm se tornando elementos-chave para 

o fluxo de turistas na cidade, principalmente de pessoas de outras cidades do Piauí, bem como 

de outros estados, como Ceará, Bahia e Maranhão; posicionando-se, provalmente, como as 

maiores manifestações religiosas do estado, em termos de número de participantes, sendo 

referência na região nordeste. 

 
Não somente a paisagem arquitetônica nos remete à multiplicidade de 
temporalidades, mas tão logo vislumbramos as atitudes ritualísticas 
dos romeiros, evidenciamos modos de experienciar o sentimento 
religioso que marca uma paisagem cultural singular. O velho morador 
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oeirense e o romeiro reúnem na paisagem urbana da cidade histórica 
duas perspectivas distintas de ver e sentir a fé. Os habitantes de 
Oeiras, em sua maioria, elegem como cartão de visita da cidade as 
expressões de devocionismo que a urbe reúne, principalmente no 
período quaresmal e na Semana Santa (LIMA, 2014, p. 13). 
 

Além da tradição religiosa, a cidade é destaque também na intelectualidade cultural. 

Um exemplo é a forte presença de artistas oeirenses que se destacaram na música, na 

literatura e nas artes plásticas piauienses. Por todos esses compostos culturais presentes no 

ambiente, que interagem entre si, favorecem a cidade um ideário de valores culturais e 

conservação dos patrimônios existentes, sejam esses materiais e imateriais, tão presentes na 

encantadora alma de Oeiras, tornando-a um lugar de história, cultura e religião (ANDRES, 

2012). 

Em função das influências, fruto do processo de colonização, a cidade de Oeiras 

absorveu todo um legado cultural e patrimonial percebido a partir de seus símbolos, sentidos e 

significados, que se mantem vivo no decorrer do tempo; encontrando identificações com a 

sociedade do presente, pois para os oeirenses de tempos passados e de agora, a manutenção 

das tradições é indispensável para sua identidade. Isso reforça o amor que cada citadino tem 

por sua terra, tornando esse amor outra característica do oeirense, alimentando uma paixão 

pelo seu torrão natal, sendo esse percebido nas obras de seus artistas, na manutenção das 

tradições e no falar entre as pessoas (LIMA, 2009). 

Diante desse panorama, a cidade de Oeiras se tornou famosa por ter sido a primeira 

capital do Piauí, rico patrimônio material e imaterial, bem como pela fé de seus citadinos, 

ganhando como característica marcante na história, que é sua forte religiosidade, o título de 

“capital da Fé”, devido às suas manifestações religiosas e à fervorosa fé de seus habitantes 

(SILVA, 2014). 

Neste contexto, descrever os atributos da cidade de Oeiras, importante polo de cultura e 

religiosidade no Piauí – tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) em 2010, é fazer um resgate da história do estado como um todo, perpassando desde 

o início de seu povoamento, com as primeiras fazendas de gado instaladas, seu apogeu 

econômico e sua efervescência cultural, até se destacar, atualmente, como destino turístico 

que se consolida a cada ano em torno de suas manifestações culturais e religiosas.  

 
Como patrimônio cultural nacional apresenta uma visão histórica em 
relação à constituição das imagens religiosas e patrimoniais, 
remetendo não somente ao mundo de objeto de devoção religiosa e 
elementos de cultura de forma abstrata, mas cores, cheiros, rostos e 
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vidas, significações que constroem identidades e sentidos de existir 
(LIMA, 2012, p. 12). 
 

É inegável que a cidade de Oeiras conserva forte preservação de tradições herdadas dos 

rituais sacros instituídos por seus colonizadores nos idos em que essa fora a capital do Piauí, 

tornando-se um lugar de expressão religiosa marcante, herdada por meio da tradição oral e 

escrita e que legaram à comunidade de Oeiras a ritualidade da celebração e força patrimonial 

que as celebrações criam e recriam para a população da cidade e para seus visitantes. 

Devido à sua riqueza cultural e religiosa, ocorreu o tombamento do Conjunto Histórico 

e Paisagístico da cidade piauiense de Oeiras, sendo aprovado pelo Conselho Consultivo do 

Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional – IPHAN, em 26 

de janeiro de 2010.  

 
       Figura 15 - Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória (Patrimônio Nacional Tombado) 

 
   Fonte: Acervo da autora (2015). 

 
A distinção do Sítio Histórico de Oeiras se deu pelo testemunho diferenciado de 

ocupação do Estado do Piauí, sendo que essa ocorreu diferente do que ocorreu em outros 

estados brasileiros, não foi iniciada pelo litoral, mas pelo interior, em virtude das dificuldades 

de navegação e difíceis meios de atracação no litoral, e o surgimento de uma atividade 

econômica lucrativa que nascia no interior, no sertão (LIMA, 2012).  

Associadas a esse conjunto arquitetônico, também se destacam manifestações culturais 

de longa tradição, que permanecem vivas no seio da comunidade em celebrações religiosas 

como a Procissão dos Passos, a Procissão do Fogaréu, o grupo de dança Afro-brasileira 

Congos de Oeiras, que dão sentido e estrutura ao espaço urbano e a ele estão fortemente 

vinculados. 

As manifestações culturais e religiosas da cidade estão relacionadas profundamente ao 

processo de construção de identidade de parcela significativa da população piauiense, que se 
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inscreve em um tipo de catolicismo popular típico e ainda significativo, não só no solo 

piauiense, mas no nordeste brasileiro.  

Além desse legado, a cidade de Oeiras se reinventa a cada dia, as vivências, os saberes 

e as práticas materializadas em ritos, festas e celebrações da cidade, lugar onde estão 

presentes bens culturais relativamente desconhecidos, são apresentados por meio de 

celebrações como os Congos; a Procissão de Bom Jesus dos Passos e a Procissão do Fogaréu. 

A cidade de Oeiras busca se firmar como a verdadeira “terra mãe”, o berço cultural dos 

piauienses, que para os seus citadinos, apesar de algumas mudanças, nunca havia perdido seu 

aspecto de cidade tradicional e provinciana, continuando a caracterizá-la até os dias de hoje. 

Contudo, toda a trajetória de mudanças e de perdas teve uma forte influência na forma como 

os oeirenses pensam e se relacionam com sua cidade. Esta sensibilidade se manifesta, 

especialmente, através da produção literária de personagens importantes do cenário piauiense 

(LIMA, 2009). 

O  turismo cultural deve ser  visto em uma ampla abrangência, 
incluindo o fluxo de pessoas envolvidas com o segmento religioso. 
Segundo o autor, este segmento do turismo é um movimento de 
pessoas em busca de motivações essencialmente culturais, tais como 
excursões de estudo, teatralizações e excursões culturais, viagens para 
festivais e outros eventos culturais, visita a localidades e monumentos, 
viagens para estudar a natureza, folclore ou arte e peregrinações 
(RICHARD, 2009, p. 26). 
 

Por apresentar características que coincidem com o turismo cultural, devido à visita que 

ocorre num entorno considerado como patrimônio cultural, os eventos religiosos se 

constituem em expressões culturais de determinados grupos sociais ou expressam uma 

realidade histórico-cultural expressiva e representativa de determinada região (DIAS, 2003). 

Para os oeirenses de tempos passados e de agora, a manutenção da tradição é 

indispensável, isso porque reforça o amor que cada citadino tem por seu lugar. Essa talvez 

seja outra característica de Oeiras, o apego dos oeirenses pela sua cidade.  

 
PERCURSO METODOLOGICO DA PESQUISA 

No que se refere à tipologia da pesquisa quanto à abordagem, este trabalho utilizou-

se métodos quantitativos para analisar a perspectiva da imagem internalizada pelos residentes 

da cidade de Oeiras/PI que podem  influenciar na imagem da cidade de Oeiras/PI. 

Quanto aos fins, a pesquisa é exploratória e descritiva. Exploratória porque, embora 

exista um número considerável de artigos e pesquisas que versam sobre abordagens variadas a 

respeito da imagem do destino turístico, a carência de estudos que se propõem a investigar o 
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tema sob uma perspectiva que integra as percepções dos diferentes atores é notável. 

Descritiva, porque descreve percepções, crenças e valores da comunidade residente a cerca da 

imagem do destino. 

Quanto aos meios, a pesquisa caracteriza-se por ser um estudo de caso. De acordo 

com Yin (2010), o estudo de caso pode ser definido como uma pesquisa empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo em seu contexto natural, em situações em que as 

fronteiras entre o contexto e o fenômeno não são claramente evidentes, utilizando múltiplas 

fontes de evidências, afirmando que uma investigação caracteriza-se como um estudo de caso 

e surge do desejo de compreender fenômenos sociais complexos e retém as características 

significativas e holísticas de eventos da vida real.  

Para a seleção e coleta dos dados  da amostragem, este estudo optou pelo método não 

probabilístico por conveniência. Consideram-se como universo deste estudo a comunidade de 

Oeiras que circulavam em torno dos principais patrimônios culturais e eventos realizados na 

cidade, distribuídos em períodos distintos, sendo toda a coleta de dados realizados no ano de 

2015.  

A etapa de abordagem quantitativa utilizou-se ainda de análises estatísticas, que 

Segundo Castanheira(2008), os métodos estatísticos são aqueles que tratam de dados 

numéricos e referem-se a dados coletados, cujo objetivo é permitir que se chegue a conclusões 

sobre o que está sendo estudado(coisas ou pessoas). 

Para análise dos dados coletados utilizou-se as estatísticas multivariadas, 

destacando as técnicas de Análise Fatorial Exploratória e Análise de Clusters, sendo aplicados 

teste de correlações, significância de mann whitney; buscando identificar os fatores que 

caracterizam a imagem do destino e as relações de influencia dos fatores na formação da 

imagem. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com as questões demográficas apresentadas no instrumento de coleta de 

dados (questionário), foi possível conhecer o perfil da comunidade entrevistados, abrangendo 

o gênero, a idade, o nível educacional, a ocupação profissional, o estado civil e a renda média 

mensal familiar, constituindo-se em informações relevantes para traçar o público dos 

moradores que fazem parte daquela localidade, interagindo e divulgando a sua cultura. 

No que concerne à amostra da pesquisa, essa foi constituída por 138 entrevistados, 

desses, 79,71% residem na cidade há mais de 20 anos, demonstrando que conhecem bem a 

cidade e provavelmente participam das atividades e eventos promovidos. 
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Neste sentido, esta pesquisa buscou investigar quais foram os fatores determinantes da 

imagem da cidade de Oeiras na perspectiva da comunidade. 

Assim, pode-se chegar às seguintes respostas, a partir da pesquisa realizada, para a 

problemática apresentada: 

 A imagem da cidade está centrada nos eventos religiosos e no patrimônio cultural da 

cidade; 

 Os moradores residem na cidade há mais de 20 anos, participando diretamente das 

atividades da cidade, atribuindo como símbolo maior da cidade os eventos religiosos, 

especialmente a procissão dos Passos; 

 No que se refere aos principais produtos turísticos e seu reconhecimento os moradores 

atribuem à Procissão do Fogareú, à Procissão dos Passos, à Festa do Divino, ou seja, 

suas imagens da cidade estão relacionadas às tradições religiosas da cidade, fruto da 

identidade local; 

 A pesquisa demonstrou que os produtos: produtos museu, literatura, Morro do Leme, 

artesanato, a gastronomia, os bandolins, as feiras, as danças, os eventos religiosos, 

demonstrando que por fazerem parte da localidade e por vivenciarem todos os 

elementos culturais/históricos/religiosos da cidade, dão ênfase maior às questões 

relacionadas às suas tradições, fruto da identidade local; 

 

De forma geral, percebe-se que a  imagem dos moradores  é fruto das suas tradições 

culturais e religiosas que são passadas de geração a geração, fazendo parte de sua história de 

vida e cheia de traços afetivos, sendo estas associadas  para o segmento de turismo cultural, 

que compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos 

significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e 

promovendo os bens materiais e imateriais da cultura. 

Por fim, após as análises feitas, pode-se inferir que os fatores determinantes da 

imagem da cidade de Oeiras-PI na perspectiva comunidade, estão associados a um destino 

turístico cultural (arquitetônico) e religioso, em decorrência principalmente da relação 

subjetiva/afetiva existente entre moradores e as tradições culturais da cidade, ou seja, dos 

vínculos familiares e de aproximação que existem entre as pessoas que fazem parte daquele 

ambiente social. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

            O estudo presente teve como objeto de análise a cidade de Oeiras, berço da 

colonização do Estado do Piauí, tendo como traço característico as expressões religiosas 

herdadas do catolicismo português e seu patrimônio histórico/cultural que, pela sua própria 

natureza, alberga diversos produtos turísticos, perspectivando-se como um destino cujas 

potencialidades se associam à sua natureza compósita e híbrida, bem como à capacidade que 

encerra para proporcionar a vivência de experiências culturais inesquecíveis. 

Quanto aos principais resultados da pesquisa, pôde-se perceber que os moradores têm 

suas imagens sobre Oeiras, formadas a partir dos predicativos do Turismo Cultural, que 

engloba tanto as questões de patrimônio cultural em si (monumentos históricos e 

arquitetônicos) como as questões inerentes às manifestações religiosas (eventos). Nesse passo, 

o patrimônio cultural e os eventos religiosos constituem o núcleo no qual se concentram os 

produtos turísticos com maior protagonismo na história da cidade e, simultaneamente, os mais 

atrativos. 

           Para os moradores as manifestações religiosas, fruto da sua identificação local e 

decorrentes da relação subjetiva com as tradições, são a imagem mais significativa da cidade, 

propiciada por vínculos afetivos que são passados de geração a geração.  

          Nesse sentido, conhecer a imagem da cidade implica conhecer as perspectivas que os 

visitantes e moradores têm da mesma, já que essas são formadas sob a influência de vários 

fatores, e através de diversas fontes. Desde o word-of-mouth difundido em conversas 

informais junto a familiares e amigos, às informações disponibilizadas na rede mundial de 

computadores, tudo contribui para que cada um dos envolvidos construa seu próprio mapa de 

percepções relativo a qualquer objeto ou lugar. 

       De modo geral podemos dizer que a riqueza e tradições culturais de um povo constituem 

seu patrimônio. O patrimônio cultural deixou de ser definido apenas pelos prédios que 

abrigaram a elite econômica e/ou política e os utensílios a elas pertencentes, passando 

também a ser definido como um conjunto de todos os utensílios, hábitos, usos e costumes, 

crenças e forma de vida cotidiana de todos os segmentos que compuseram e compõem a 

sociedade. 

 
REFERÊNCIAS 
 
ANDRES, P. C. C. Fraguementos do relatório apresentado ao Conselho Consultivo do 
IPHAN: Oeiras é patrimônio cultural do Brasil. Disponível em: 
http://www.overmundo.com.br/banco/oeiras-e-patrimonio-cultural-do-brasil. Acesso em:  12 
jun. 2015. 



 

10399 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

DENCKER, A. F. M. Pesquisa em Turismo: Planejamento, métodos e Técnicas, 9. ed. São 
Paulo: Futura, 1998. 
 
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Cidades. Disponível em: 
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=220208. Acesso em: 20 nov. 
2014. 
 
LIMA, R. M. Q. Possidônio Queiroz: e os tempos de ouro da música oeirense. Teresina, 
2009. 68 p. Monografia de conclusão de curso. Centro de Ciências Humanas e Letras – 
CCHL, Universidade Estadual do Piauí – UESPI, 2009. 
 
LIMA, A. S. Heranças da Fé: Religiosidade e Patrimônio Cultural em Oeiras – Piauí. Anais 
dos Simpósios da ABHR, v. 13, 2012. Disponível em: 
<http://www.abhr.org.br/plura/ojs/index.php/anais/article/view/464>. Acesso em: 13. dez. 
2014. 
 
________. Por entre rezas e procissões. Edições IFPI + VOX MUSEU arte e patrimônio, 
Teresina/PI, 2014.  
 
MOREIRA, C. Turismo, Território e Desenvolvimento: Competitividade e Gestão 
Estratégica de Destinos. Dissertação, Turismo, Lazer e Cultura. Universidade de Coimbra. 
Coimbra, 2013. 
 
MORRISON, A. Marketing de hospitalidade e turismo. São Paulo, SP: Cengage Learning, 
2012. 
 
MOURA, Rosa. O turismo no projeto de internacionalização da imagem de Curitiba. 
Turismo: Visão e Ação. Itajaí: UNIVALI, v. 9, n. 3, p. 341-357 set./dez. 2007. 
 
NUNES, O. Pesquisa para História do Piauí. Vol 1.  Teresina: FUNADEPI: Fund. Mons. 
Chaves, 2007.  
 
SANTOS , N. P. Turismo, gestão e território. Caderno Virtual de Turismo. Edição especial: 
Hospitalidade e políticas públicas em turismo. Rio de Janeiro, v. 14, supl.1, s.66-s.86, nov. 
2014. 
 
SEBRAE. Plano Estratégico do desenvolvimento Turismo no Piauí - 2012/2020. 
SEBRAE/PI: Teresina, 2012. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SMCT. Oeiras/PI, 2014/2015. 
 
SILVA, F. S. A . A oeirensidade sob o olhar de "Possi": participação de Possidônio Queiroz 
na cultura da cidade de Oeiras-Piauí (1950-1970). Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em História). Universidade Federal do Piauí, 2014. 
 
VERGARA, S. C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. São Paulo: Editora 
Atlas, 1997. 



 

10400 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

 
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
  



 

10401 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E O DIREITO À EDUCAÇÃO: O 
CONTEXTO DAS COMUNIDADES RURAIS DE PLANALTO-BA 

Ana Paula Brito Cunha¹, Ana Elizabeth Santos Alves² 

¹Discente de graduação em direito - UESB. Bolsista de Iniciação Cientifica da Fapesb. e-mail: 

anapaulabritocunha@hotmail.com; ² Docente da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, coordenadora do projeto 

“A centralidade do trabalho e da educação nas histórias de vida de mulheres e homens em 
comunidades rurais”. Membro do Museu Pedagógico da UESB. e-mail: ana_alves183@hotmail.com. 

 

A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E O DIREITO À EDUCAÇÃO: O 
CONTEXTO DAS COMUNIDADES RURAIS DE PLANALTO-BA 

 
RESUMO: O presente artigo demonstra como a educação vem sendo promovida nas comunidades 
rurais de Planalto - BA, e qual a aplicabilidade da lei na realidade concreta de mulheres e homens 
do campo, tendo em vista que o direito à educação é garantido em nossa Constituição Federal, 
cabendo ao Estado promover e garantir tal direito a todos, sem distinções. A pesquisa foi realizada 
por meio de bibliografias e documentos sobre o direito à educação, e análises de entrevistas semi 
estruturadas aplicadas com moradores de quatro comunidades rurais. Desta forma, buscamos 
apresentar como o não oferecimento da educação no/do campo apresenta uma mudança 
significativa na vida desses sujeitos, que enxergam o campo não só como um espaço de vida, mas 
como local de pertencimento, de identificação. Concluindo assim que educação é um processo 
formativo que permeia a vida das pessoas, não se bastando apenas na educação escolar – quando 
esta é de fato oferecida. 
Palavras-Chave: campo, legislação, entrevistas 
 
 

THE BRAZILIAN CONSTITUTION AND THE RIGHT TO 
EDUCATION: THE CONTEXT OF RURAL 
COMMUNITIES OF PLANALTO-BA 
 
ABSTRACT: The following essay demonstrates how education has been promoted in rural 
communities of Planalto - BA, and what is the law’s applicability in the reality of men and 
women from the countryside, keeping in mind that the right to education is guaranteed by our 
Federal Constitution, pertaining to the State the promotion of this right to all citizens, without 
distinctions. The research was conducted through bibliography and documents about the right 
to education, and analysis of semi-structured interviews applied with inhabitants of four rural 
communities. So, we sought to show how the non-offering of education at the and of the 
countryside significantly alters the life of these subjects, which see the countryside not only as 
a space of life, but also as a place of belonging and identification. The conclusion is that 
education is a formative process that goes through people’s lives, and doesn’t limit itself to 
scholar education – when it is in fact offered. 
KEYWORDS: countryside, legislation, interviews 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo é resultado da atividade de Iniciação Científica pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado da Bahia-Fapesb. Este estudo é um recorte do projeto de pesquisa “A 

centralidade do trabalho e da educação nas histórias de vida de mulheres e homens em 

comunidades rurais”, realizado pelo grupo de pesquisa História, Trabalho e Educação do Museu 

Pedagógico, coordenado pela professora Ana Elizabeth Santos Alves. 

Por entender que por meio da educação são acessados os bens culturais, as normas, 

comportamentos e habilidades que foram construídos ao logo da história da humanidade, a análise 

da aplicabilidade da Lei na realidade concreta se faz necessária. Tal direito está ligado a 

características muito caras à espécie humana, sendo elas: a vocação de produzir conhecimentos, de 

pensar sobre sua própria prática, de utilizar os bens naturais para seus fins e de se organizar 

socialmente (HADDAD, 2012). 

Para compreensão dos direitos inerentes à educação na vida de mulheres e homens do campo, 

é necessário considerar o conjunto de forças sociais, políticas, econômicas e culturais que foram 

enraizadas no decorrer da história do Brasil, sob os interesses do capital, e que influenciaram 

sobremaneira a oferta de educação pública aos sujeitos do campo (COUTINHO, 2009). Desta 

forma, devemos levar em consideração a história da educação no Brasil. 

Assim, possui o objetivo de mostrar como está sendo promovida a educação em quatro 

comunidades rurais de Planalto - BA, e se há a aplicabilidade da lei na realidade concreta de 

mulheres e homens do campo, tendo em vista que o direito à educação é garantido em nossa Carta 

Magna, cabendo ao Estado promover e garantir tal direito a todos, sem distinções. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Realizamos pesquisa bibliográfica em livros sobre o direito à educação, bem como pesquisa 

documental em sites na internet a respeito das leis constitucionais. Além disso, confrontamos essas 

análises teóricas com os dados de entrevistas com mulheres de quatro comunidades rurais estudadas 

pelo projeto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Historicamente a educação foi alvo de descaso por parte do Estado, especialmente no que diz 

respeito ao âmbito rural. A primeira Constituição que contemplou a educação rural foi a do ano de 

1934. Segundo Claudemiro Nascimento (2009): 

(...) a educação destinada aos camponeses no Brasil historicamente passou por grandes 

problemas. Não se falava em ações governamentais sobre a educação até os anos 1930. 
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Apesar do Brasil ser considerado um país eminentemente agrário, nos textos constitucionais 

de 1824 e 1891 não se mencionava acerca da educação rural. 

 

Atualmente, com base na Constituição vigente no país, o artigo 6° da nossa Carta Magna diz 

que a educação é um “direito social” (VADE MECUM, 2013). Mas, o que viria a ser um direito 

social? O direito social é aquele direito que visa garantir aos indivíduos uma mínima qualidade de 

vida, e tal direito deve ser garantido e protegido pelo Estado. De acordo com José Afonso da Silva 

(2009), os direitos sociais 

são prestações positivas proporcionadas pelo Estado, seja direta ou indiretamente, podem 

ser encontradas em normas constitucionais, nelas se possibilitam melhores condições e vida 

aos mais fracos, tais direitos visam diminuir a desigualdade social. São direitos que se 

ligam ao direito de igualdade. 

 

Já que a educação é um direito social, deve ela ser garantida a todos, sem distinções. 

A Constituição de 1988, em seu artigo 205 (VADE MECUM, 2013), e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB) (BRASIL, 1988) em seu artigo 2º, estabelecem que a educação é dever 

da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 

tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho. 

Desta forma, ao estabelecer a escola dentro do campo do direito, devemos lembrar que os 

direitos representam sujeitos. E tais direito não são abstratos. A educação básica deve atender ao 

homem, à mulher, à criança, ao jovem do campo como o possuidor desses direitos. Como sujeitos 

que possuem histórias, lutas, sujeitos de intervenção, como alguém que constrói. Por isso, deve a 

escola levar em conta a vida de cada educando e das lutas inerentes a eles, a lutas do seu lugar de 

pertencimento, a luta do campo (ARROYO; FERNANDES, 1999). 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da educação (1996), em seu artigo 1º, § 2, “a educação 

escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” (BRASIL, 1996). À LDB 

(1996), em seu artigo 3º esclarece como deve ser ofertada tal educação, mencionando princípios que 

devem ser respeitados. Em especial, podemos destacar os incisos I e XI, que falam respectivamente 

sobre a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, e a vinculação entre a 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Infelizmente, tais princípios não são colocados em 

prática na realidade de vida dos moradores das comunidades rurais, e a falta de aplicabilidade da lei 

nos remete a uma realidade em que o sujeito do campo é esquecido pelo Estado.  
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Ainda de acordo a Lei de Diretrizes e Bases da educação (1996), em seu artigo 28, a educação 

oferecida à população rural deve sofrer alterações para se adequar as peculiaridades da vida rural e 

de cada região, destacando dentre elas em seus incisos: I - conteúdos curriculares e metodologias 

apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II - organização escolar 

própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 

climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

Porém, o oferecimento da educação dentro dessas comunidades não é suficiente para atender 

às peculiaridades de mulheres e homens do campo. A moradora Rosania, da comunidade de Poço 

Dantas, nos faz refletir sobre a necessidade do diálogo entre trabalho e educação no campo. Quando 

perguntamos se seus filhos estão na escola, se trabalham ou vão trabalhar na roça, ela nos responde: 

É...as véis a gente.... quando é pra prantar feijão, que as véis ali até meio dia antes de ir pra 

escola, a gente leva pra ir aprendendo né, que num pode aprender só estudar, que tem (... ) 

quem mora na roça tem que aprender um pouco de tudo né. Tem que aprender a prantar um 

feijão, colher uma Bagé de feijão... a gente sempre ensina, leva os fi num faz mal (...) joga a 

semente e tapa, (...) só vai mesmo as horinha e volta, porque já é, chega a hora de ir pra 

escola tem que tomar banhe, almoçar... (Rosania, moradora da comunidade de Poço Dantas, 

entrevista realizada dia 02/07/2012) 

 

Outra dificuldade encontrada é o deslocamento de jovens e crianças do campo para estudar no 

centro urbano, pois, dentre as quatro comunidades estudadas, apenas uma possui escola. Como 

colocam Arroyo e Fernandes, o fato é que 

na maioria dos estados, a escola rural está relegada ao abandono. Em muitos recebem a 

infeliz denominação de escolas isoladas. Como predomina a concepção unilateral da 

relação cidade campo, muitas prefeituras trazem as crianças para as cidades, num trajeto de 

horas de viagem, por estradas intransitáveis e as colocam em classes separadas das crianças 

da cidade, reforçando dessa forma a dicotomia presente no imaginário da sociedade. 

Também existe a concepção de que a escola urbana é melhor do que a rural (...) O que está 

em questão é um projeto de escola e não sua localização. Uma escola do campo tem uma 

especificidade que é inerente a histórica luta de resistência camponesa. (ARROYO; 

FERNANDES, 1999) 

 

Tereza, moradora da comunidade de Boa Vista, (entrevista realizada no dia 16 de julho de 

2012), evidencia tal dificuldade, pois todos os dias ela leva e busca as crianças na escola, em razão 

do ônibus oferecido pela prefeitura de Planalto não passar no local onde mora; o depoimento atesta 

as dificuldades e o abandono dos sujeitos do campo.  
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Devemos levar em consideração que quando se fala em educação, não se pode falar somente 

em educação escolar. Educação é também construção, é movimento, é troca, possui um sentido 

mais amplo, devendo ser vista como forma de emancipação humana. Segundo Sergio Haddad 

(2012), 

a educação deve ser pensada como ação humana geral, o que implica a educação escolar, 

mas não se basta nela, isso porque o processo educativo começa no nascimento e termina 

apenas no momento da morte. Assim, a educação pode ocorrer no âmbito familiar, na 

comunidade, no trabalho, junto com amigos, na igreja etc. Os processos educativos 

permeiam a vida das pessoas.  

 

Devemos lembrar que “o homem, a mulher, a criança no campo tem seu rosto. O professor, a 

professora também tem seu rosto, seu nome, sua história, sua diversidade de gênero, raça, idade, 

formação. Também são eles sujeitos em construção” (ARROYO; FERNANDES, 1999). 

Percebemos assim que a educação como forma de emancipação humana se faz necessária para a 

construção de mulheres e homens do campo, cabendo ao Estado promovê-la. 

 

CONCLUSÕES 

Apesar de a Constituição ser expressa na sua redação ainda não existem escolas suficientes 

para atender a demanda da população do campo. A realidade enfrentada por esses sujeitos é 

vergonhosa. É bastante claro que, apesar dos avanços obtidos ao logo da história sobre os direitos 

que versem sobre a população rural, não existe constitucionalmente uma legislação que garanta a 

eles uma educação voltada para si e no seu espaço de vida, que de fato dialogue com as 

necessidades e peculiaridades do mundo rural. Lembrando que educação é construção, movimento, 

troca, possui um sentido mais amplo, devendo ser vista como forma de emancipação humana, não 

se bastado apenas na educação escolar. 
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RESUMO: Ultimamente, há uma busca por vantagens competitivas para que as 
empresas se destaquem, na gestão financeira, contabilidade e marketing 
institucional/promocional, e cresçam no mercado em que atuam. Em função do processo 
de mudanças organizacionais e tecnológicas aceleradas, o gestor necessita tomar 
decisões mais rápidas. Nesse sentido, os SI podem ajudar, recebendo, agrupando, 
transformando e repassando informações aos usuários, dando suporte às decisões. Este 
trabalho tem como objetivo evidenciar a utilização e a importância do SI na agilidade 
como ferramenta capaz de automatizar e proporcionar maior controle na gestão dos 
empreendimentos hoteleiros da cidade de Canindé. O estudo pressupõe uma abordagem 
quali-quantitativa, através de uma pesquisa com coleta de dados dos empreendimentos. 
Como resultados, foi detectado que a maioria dos estabelecimentos realiza sua gestão 
operacional e estratégica com controles manuais, além de apresentarem um baixo uso 
dos Sistemas Informação e o uso deles na gestão dos empreendimentos, devido à falta 
de escolaridade, dificuldades financeiras, e falta de técnica e por desconhecer 
ferramentas de gestão que utilizem a tecnologia, em sua gestão. Ainda foram 
observadas que a maioria dos entrevistados desconhece os Sistemas de Informação, 
como também práticas básicas de administração financeira. 
 
Palavras–chave: comunicação, gestão financeira, hotéis, sistema de informação 
 

UNINFORMATION DEVELOPMENTS OF ACCOMMODATION IN 
CANINDÉ-CE MUNICIPALITY. 
 
ABSTRACT: Lately, there is a search for competitive advantages for companies to 
stand out, financial management, accounting and institutional / promotional marketing, 
and grow in the market in which they operate. Depending on the process of 
organizational and accelerated technological change, managers need to make decisions 
faster. In this sense, the SI can help, receiving, bundling, turning and passing 
information to users, supporting the decisions. This paper aims to demonstrate the use 
and importance of the SI in agility as a tool capable of automating and provide greater 
control in the management of hotel enterprises of the town of Caninde. The study 
involves a qualitative and quantitative approach, through a survey of data collection 
from enterprises. As result, it was found that most establishments realize its strategic 
and operational management with manual controls, in addition to having a low use of 
Information Systems and their use in the management of enterprises due to lack of 
education, financial difficulties, and lack of technical and unaware management tools 
that use the technology in its management. Also been observed that the majority of 
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respondents unaware of Information Systems, as well as basic financial management 
practices. 
 
KEYWORDS: communication, financial management, hotels, information system 
 
INTRODUÇÃO 

A Cidade de Canindé, situada no Sertão Central do Estado do Ceará, está 

localizada aproximadamente a 126 km da Capital Fortaleza. Conta com uma população 

de aproximadamente 76.998 habitantes (BRASIL, 2010). Ela conta com vários pontos 

de visitação turística que em sua maioria estão ligados ao caráter religioso da cidade. A 

história do município é diretamente relacionada com a romaria ao seu padroeiro São 

Francisco das Chagas, a qual proporciona um grande fluxo de pessoas com objetivo de 

cumprirem e renovarem suas promessas. 

A ciência da Administração trata dos segmentos que auxiliam no progresso da 

empresa, estipulando princípios e estruturas organizacionais eficientes e aplicáveis que 

toda empresa precisa possuir. Henri Fayol colocava como funções principais de um 

gestor: planejar, organizar, dirigir e controlar todas as atividades organizacionais para o 

sucesso do negócio (CHIAVENATO, 2012). Essas funções se extendem a todas as 

áreas da empresa, onde é um delas é a financeira, objeto de estudo desse trabalho.  

A Gestão Financeira pode ser compreendida como um processo de obtenção de 

recursos financeiros que possibilitam as organizações atingirem e manterem o seu nível 

de competitividade elevada. Através de uma gestão financeira eficiente, as decisões 

sobre a situação financeira e contábil do seu negócio são mais acertadas, diminuinndo 

possíveis riscos quanto à má gestão (LIMA & SOUZA, 2008). A partir dessas 

afirmações, pode-se afirmar que um bom controle facilita o controle e a tomada de 

decisões de uma organização em todas suas áreas. 

Para auxiliar e automatizar na coleta de dados e informações, as empresas se 

utilizam dos Sistemas de Informações (SI).  Segundo LACOMBE (2008, p. 450), um 

SIG é um sistema organizado e integrado de geração, processamento, armazenamento e 

comunicação de dados e informações aos diversos níveis da administração para 

efetivação da função gerencial. Sua ênfase é na geração, armazenamento e 

processamento de informações estruturadas, consistentes e integradas e sua 

apresentação através de relatórios.  
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Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é realizar uma análise de como é 

ralizada gestão e detectar o nível de uso dos Sistemas de Informação na gestão dos 

empreendimentos hoteleiros da Cidade de Canindé. O estudo ainda pretende encontrar 

áreas de dificuldades na gestão desses estabelecimentos. A partir dos resultados obtidos, 

sugerir possíveis ações que possam ajudar nos problemas de gestão administrativo-

financeira, e consequentemente melhorar a forma como os gestores administram seus 

negócios.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho, sob o aspecto epistemológico, teve um recorte transversal, 

uma vez que as análises dos sujeitos da pesquisa foram abordadas em um único 

momento, durante o mês de março de 2015. Esse tipo de estudo visa à rapidez em 

conseguir os dados almejados para a realização do trabalho (GIL, 2002). Para isso, 

utilizou-se a técnica de levantamento de dados e informações com um enfoque 

exploratório, realizando ainda a busca por materiais de pesquisa bibliográficai. 

Conforme TASHAKKORI e CRESWELL (2007), a pesquisa utilizou uma abordagem 

quali-quantitativa.  A pesquisa quanto ao processo metodológico se enquadra no perfil 

de uma pesquisa ação (SEVERINO, 2007). 

Segundo o autor SEVERINO (2007, p. 125) o estudo tem como uma coleta de 

dados da pesquisa, foi criado um questionário com questões objetivas no intuito de 

detectar os conhecimentos em gestão mais especificamente, gestão financeira e uso de 

Sistemas de Informação dos negócios hoteleiros em Canindé. Foram elaboradas 23 

questões que foram respondidas pelos gestores. Foi realizado um pré-teste do 

questionário em dois dos empreendimentos selecionados, resultando na alteração de 

duas questões do questionário. Após a fase de pré-teste foram aplicados 13 

questionários nos demais empreendimentos envolvidos para pesquisa. Em seguida, foi 

iniciada a fase de avaliação e análise dos resultados, no qual os dados obtidos foram 

tabulados em uma planilha eletrônica e posteriormente analisados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a coleta de dados, através da aplicação do questionário nos 15 empreendimentos 

hoteleiros da cidade de Canindé, iniciou-se a análise dos resultados, com o intuito de 



 

10410 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

identificar o nível de uso dos Sistemas de Informação, como também as dificuldades na 

gestão dos empreendimentos. 

A questão de N° 1 buscava classificar os empreendimentos em Hotel, Pousada ou 

Pensão. Foi observado que 73% inserem-se como Hotéis e 27% Pousadas. Com os resultados, 

percebe-se que a maioria dos empreendimentos é de pequeno porte e que tem aceitabilidade 

para a utilização de conceitos e boas práticas de gestão. 

A questão de N° 2 se referia ao nome dos estabelecimentos de hospedagem 

entrevistados. Contudo, para efeitos de preservar o sigilo e o anonimato das empresas os 

dados não serão divulgados. A questão de N° 3 perguntava Qual a sua função na empresa? 

73% dos questionados ocupavam o cargo de Gerente-Geral dos estabelecimentos, 13% eram 

diretores, 7% gerentes de área, e 7% ocupavam outras funções. Dessa forma, mostram que o 

estudo está direcionado as pessoas com cargo ou função de gerência.   

A questão de N° 4 indagou-se os gestores quanto à experiência com o uso da 

informática. De acordo com os resultados, 53% dos entrevistados responderam que possuíam 

algum tipo de experiência com o auxílio de ferramentas computacionais e uma grande 

parcela, quase 47% não possuem nenhum tipo de conhecimento de informática. Dessa forma, 

percebe-se que para se utilizar Sistemas de Informação (SI) na administração dos hotéis e 

pousadas, poderá ser encontrado algumas dificuldades, uma vez que quase a metade dos 

gestores não possuía conhecimento em informática.  

A questão de N° 5 perguntava Qual o nível de experiência com o uso de sistema de 

informática? (Ex: Internet, Word, Excel). O objetivo do questionamento foi identificar a 

familiaridade dos gestores com os SI. Os resultados foram os seguintes: 7% declararam alto 

nível de experiência, 33% médio, 13% pouco nível, e 47% não possuíam nenhuma 

experiência com sistema de informática. Compreende-se, com o resultado, que quase metade 

dos entrevistados ainda não possui experiências com o SI. Logo, necessitavam de capacitação 

para utilizar o SI em seus estabelecimentos.  

A questão de N° 6 indagava Você utiliza o computador no controle financeiro de sua 

empresa? Esta questão visava identificar a forma como eram realizadas as atividades 

operacionais da empresa, se com acesso a alguma ferramenta computacional ligada à internet 

ou não. Para 53% dos indagados utilizavam a internet no controle empresarial fazendo 

planilhas eletrônicas para cálculos e demonstrativos financeiros, e 47% não utiliza tal recurso 

realizam de forma manual ou por meio de planilhas.  

A questão de N° 7 perguntava se os gestores sabiam usar ou se já usaram algum tipo 

de sistema de gerenciamento local ou na internet. A questão visava identificar o conhecimento 



 

10411 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

dos gestores com os sistemas de gerenciamento. Para 56% responderam que não saberiam, e 

44% saberiam utilizá-lo. Assim, foi possível concluir que a maioria dos gestores desconhece o 

uso de sistemas de gerenciamento local ou online e poderia sentir dificuldades ao deparar-se 

na utilização SI.  

A questão de N° 8 perguntava Possui computador no empreendimento? O objetivo da 

questão era identificar se os empreendimentos possuíam ao menos um computador próprio do 

local, recurso este que poderia ajudar no processo da gestão financeira com o uso do sistema, 

já que não seria necessário adquirir um novo equipamento para o empreendimento, 

diminuindo os custos. Já 73% dos entrevistados possuem pelo menos um computador e 27% 

não possuem. Ou seja, menos de um terço dos estabelecimentos não possuíam computadores, 

não necessitando de compra de equipamentos por parte da grande maioria para o uso de um 

SI. 

A questão de N° 9 perguntava O estabelecimento usa o computador de alguma forma 

nas atividades organizacionais do negócio? O objetivo de tal questão foi analisar o uso que o 

computador assumia dentro dos estabelecimentos. 69% dos entrevistados não o utilizavam e 

31% utilizam o computador para usos organizacionais da seguinte forma, 11% para check-in e 

check-out (controlar a entrada e saída de hóspedes), 5% para emitir nota fiscal, 5% para 

cadastro de clientes, 5% para pagamentos, e 5% para reservas. Percebe-se que os 

estabelecimentos não procuram utilizar a tecnologia em suas atividades organizacionais.  O 

resultado foi que havia oportunidade de se colocar SI para auxiliar os gestores nos processos, 

administrativos e gerenciais.  

 A questão de N° 10 Você sabe que existem programas de computadores que 

possibilitam um controle eficaz da gerência do seu estabelecimento?  teve 93% das respostas 

que sabiam da existência de tais programas, e 7% desconheciam a existência destas 

ferramentas de controle. Com isso, nota-se que os gestores sabem sobre as ferramentas 

computacionais que poderiam o auxiliar na tomada de decisão dentro do estabelecimento de 

hospedagem, possibilitando a implantação deles nos estabelecimentos de hospedagem situado 

na cidade de Canindé.  

A questão de N° 11 o empreendimento dispõe de um sistema informatizado que gere 

informações imediatas para uma tomada de decisões... Obteve como resultado que 93% não 

possuíam um sistema, e apenas 7% disponibilizavam de um sistema estruturado. Os dados 

mostraram que a maioria dos estabelecimentos pesquisados não utilizava sistemas que o 

ajudassem a calcular dados financeiros de forma rápida.  
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A questão de N° 12 complementava a questão de número anterior e perguntava Qual o 

sistema informatizado utilizado pelo empreendimento? E se este atende suas necessidades? 

Como somente 7% utilizavam algum sistema foi identificado que estes correspondiam a 

aplicativos no celular para gerar tais informações e que estes atendiam suas necessidades.   

A questão de N° 13 perguntava Você entende que dispor de informações sobre a 

situação do negócio é importante? Todos os entrevistados declaram que é importante dispor 

de tais informações, porém, eles não as têm pelo motivo de não possuírem ferramentas que os 

forneçam.  Esses dados indicam que poderiam ser realizadas capacitações para os gestores em 

gestão financeira e em SI, já que acham importante saber das informações.  

A questão de N° 14 indagava Quais os níveis de dificuldade que você encontra para 

gerenciar seu estabelecimento? 80% responderam que havia algum nível de dificuldade para 

gerenciar os estabelecimentos, e apenas 20% nível baixo. Os resultados demonstram que os 

gestores ainda encontram dificuldades em gerir seus negócios, pois os dados são calculados 

de forma lenta e manualmente, para isso usar o sistema de gestão financeira é de suma 

importância para auxiliar neste processo rápido de gestão empresarial mantendo dados e 

informações precisas e confiáveis, de forma rápida e segura.  

A questão de N° 15 perguntava Como você, gestor, analisa a situação financeira de 

sua empresa atualmente?  Deles 60% declaram que a situação era boa, e 40% regular. O 

objetivo deste questionamento era saber se as empresas, mesmo não utilizando um maior 

controle financeiro, possuíam uma situação financeira favorável. Contudo, as empresas não 

quiseram expor seus balancetes para validar o que tinham relatado.  

A questão de N° 16 indagava A empresa adota algum controle para as entradas e 

saídas de recursos financeiros, ou seja, dinheiro? Se sim, diário, semanal ou mensal? 

Reflexo de 40% do total faz o controle diariamente, 27% mensalmente, 6% anualmente e 27% 

não o fazem. O resultado encontrado mostrou que os estabelecimentos, ainda, não realizam 

um controle contábil eficaz, demonstrando que existe oportunidade de se realizar uma 

capacitação em gestão financeira.  

 

Gráfico 1- Controle das entradas de recursos financeiros. IFAL, 2016.  
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A questão de N° 17 perguntava: A margem de lucro do empreendimento é 

satisfatória? 80% disseram que era, e 20% que não é satisfatório. Com o resultado, 

concluiu-se que existia um índice satisfatório de lucro, mantendo, assim, o 

funcionamento das organizações hoteleiras.  

A questão de N° 18 retratava Como é feito o controle financeiro? 87% faziam 

anualmente e 13% utilizavam planilhas para fazê-lo. O resultado demonstrou a falta do 

uso de ferramentas que os auxiliassem no processo de contabilidade rápida e eficiente, 

deixando para analisar as informações em períodos longos, e mantendo o controle 

manual.  

A questão de N° 19 perguntava Sua empresa possui planejamento financeiro? 

53% dos questionados não fazia nenhum tipo de planejamento efetivo e 47% o faziam. 

Tomando-se por base os resultados obtidos, foi possível inferir que sem um 

planejamento contábil os gestores podem tomar decisões equivocadas, gastos 

desnecessários, dificultando no progresso financeiro do negócio e consequentemente, 

podendo não conseguir honrar com seus compromissos contábeis, como pagamentos de 

funcionário e fornecedores.  

A questão de N° 20 tratava se a empresa possuía algum excedente de capital. 

56% responderam que possuíam e 44% não possuíam nenhum excedente. No entanto, 

as empresas não quiseram expor seus balancetes para assegurar o que foi relatado. Estas 

empresas são suscetíveis a passarem por dificuldades, caso ocorram imprevistos que 

necessitem novos gastos. Esse resultado mostrou a fragilidade das empresas, reforçando 

a necessidade de uma gestão mais eficaz, na gestão financeira através do uso de 

ferramentas que aperfeiçoem seus processos gerenciais.  

A questão de N° 21 perguntava Você saberia informar de forma rápida o lucro 

do último mês? 53% saberiam e 47% não saberiam informá-lo. Com o resultado foi 

possível perceber a oportunidade de utilizar o SI para mostrar relatórios e análises 

financeiras precisas.   

A questão de N° 22 perguntava Você estaria disposto a realizar um treinamento 

sem custo em uma Instituição de Ensino Superior Federal para auxiliá-lo na gestão do 

seu estabelecimento? 70% disseram que estariam dispostos, e 30% não estariam. Com o 

resultado alcançado foi possível inferir que havia a oportunidade de realizar uma 

capacitação de SI e gestão financeira, para assim colocar em prática os estudos e 

pesquisas acerca do tema proposto, e capacitar os gestores participantes.  
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A questão de N° 23 perguntava Qual o melhor período para realizar esse 

treinamento gratuito? 80% declaram que o melhor horário seria à tarde, 20% durante a 

noite. Assim implicando na realização do treinamento no horário mais indicado para a 

maioria dos gestores. No próximo ponto serão mostradas as considerações finais acerca 

deste trabalho. 

 

CONCLUSÕES 

O trabalho visou analisar o uso de SI no auxilio da gestão financeira dos 

empreendimentos de hospedagem de Canindé, mais precisamente situados no Bairro 

Centro. Diante dos dados analisados, foi possível inferir que boa parte dos 

empreendimentos da cidade ainda não possui uma gestão financeira eficiente e 

automatizada, pois não utilizam SI na realização dos seus processos. Outro ponto, foi à 

falta de conhecimento sobre os recursos que a tecnologia dispõe para a administração 

financeira. Foi detectado ainda que os gestores não faziam algum tipo planejamento, 

como também boa parte dos estabelecimentos eram administrados por pessoas sem 

formação na área de Administração ou Hotelaria. 

A falta de conhecimento dos empreendedores pode ocasionar diversos 

problemas para seus negócios, podendo influenciar na sua longevidade, ocasionando 

inclusive a sua falência e o encerramento de suas atividades. Outro ponto detectado, foi 

à dificuldade da gestão quanto ao aspecto financeiro, uma vez que existe uma 

sazonalidade na ocupação das vagas dos hotéis, criando grandes períodos de inatividade 

e consequentemente baixas receitas. Isso fortalece a necessidade de uma gestão 

finacneira eficaz para os empreendimentos analisados nesse estudo. Assim, a realização 

de treinamentos com os gestores e automatizar os processos através do uso dos SI nessa 

área é de grande importancia para a mudança desse cenário.  
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RESUMO: O Brasil atualmente vive intensas transformações, mudanças estas que não devem 
e nem podem ser ignoradas pelas pessoas e nos ambientes sociais. Uma mudança que se tem 
percebido nos últimos tempos está relacionada as manifestações de afeto, pois constantemente 
percebemos a presença da afetividade entre casais homossexuais, pois em décadas passadas 
não eram tão presentes como nos tempos atuais. Com isso, a busca por legislações que 
protegem e ajudam a garantir direitos dos casais homossexuais vem crescendo, e este assunto 
não deve ser ignorado, e sim discutido nos ambientes onde se formam opiniões.  
Palavras–chave: afetividade. homossexuais. preconceito 
 
SCHOOL AND LOVING RELATIONSHIP GAY 
 
ABSTRACT: Brazil currently lives sweeping changes, changes that these should not and can 
not be ignored by people and social environments. A change that has been seen in recent 
times is related manifestations of affection because constantly perceive the presence of 
affection between homosexual couples, as in decades past were not as present as nowadays. 
Thus, the search for laws that protect and help ensure the rights of gay couples is growing, 
and this issue should not be ignored, but discussed in environments where they form opinions. 
KEYWORDS: affectivity. homosexuals. preconception 
 

INTRODUÇÃO 

As relações afetivas se expressam de várias maneiras, sejam elas de amizade, de 

trabalho ou de amor. As manifestações de amor, de carinho podem gerar desconforto em 

algumas pessoas, principalmente se estas manifestações derivarem de casais do mesmo sexo. 

Muitas pessoas, por falta de conhecimento ou até mesmo por preconceito julgam a 

homoafetividade como se fosse um crime, algo abominável.  

Por isso, é necessário que haja um combate a essa discriminação, pois a 

homoafetividade não é nada além do ato de amar entre pessoas do mesmo sexo, que querem 

apenas o reconhecimento de seus direitos através de leis, como as leis existentes para casais 

heterossexuais. 

Com isso, é crescente a percepção do grande papel da escola na formação da 

sociedade livre do preconceito e da discriminação, pois dentro do ambiente escolar é que se 
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formam opiniões, personalidades, e a propagação de pensamentos perversos que incitam a 

violência com algo que venha se opor a algo que é tido como “normal”.  

A escola e o relacionamento homoafetivo 

A manifestação de afetividade entre casais no Brasil é constante, e não existe uma lei 

que proíba tais atos. Porém, quando a manifestação de amor e carinho acontecer for entre 

casais de mulheres ou casais de homens gera desconfortos entre pessoas que são 

preconceituosas, pois acreditam que a homossexualidade não é correta e atinge a sociedade de 

alguma maneira. Mas além dessas pessoas que são preconceituosas, existem aqueles que 

externam seu preconceito através de agressão, seja ela verbal ou física, resultando até mesmo 

na morte de alguns cidadãos. conforme afirmação de Maria Berenice Dias “as uniões 

formadas por pessoas do mesmo sexo, em face do severo preconceito de que ainda são alvo, 

certamente, é o modelo de família vítima da mais severa exclusão social e legal.”.  

Assim, os grupos LGBTTIQ, batalham por uma legislação que contemple os anseios 

dos homossexuais, visto que a dignidade das famílias dessa parte da população brasileira não 

possui garantia alguma, como as famílias dos casais heterossexuais, e estes recorrem à justiça 

para poder adotar crianças, garantir o repasse dos patrimônios construídos aos companheiros e 

outros direitos que são negados pela atual Constituição Federal. Atualmente, existe a proposta 

da inserção do Estatuto da Diversidade na Constituição Federal Brasileira por meio da 

iniciativa popular, como aconteceu com a Lei da Ficha Limpa, visto que já houve a tentativa 

de criação desta lei, mas este projeto foi engavetado, vítima da incompreensão da maioria dos 

políticos brasileiros. 

 

O sistema legal precisa contemplar todos os segmentos sociais, não só os que são 
compostos por um número maior de cidadãos. Como as minorias são mais 
vulneráveis, precisam da especial proteção do Estado. Sem uma atenção 
diferenciada tornam-se alvo da rejeição por parte da maioria. Por isso é 
indispensável a adoção das chamadas ações afirmativas. (DIAS,____) 

 

Dessa maneira, os gays, as lésbicas, bissexuais, transexuais, transgêneros, intersexuais 

travam batalhas constantes e diárias em nome do respeito a sua orientação sexual e a sua 

identidade de gênero, pois os índices de agressão e assassinato de homossexuais vítimas da 

intolerância no Brasil só aumentam. Tais atos violentos vem principalmente de pessoas da 
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família ou conhecidos, de acordo com a Figura 1, que se definem como heterossexuais, e a 

maioria são os homens que provocam crimes de homofobia, conforme a ilustração a seguir: 

 
Figura 1. Dados da Homofobia no Brasil. Fonte: Blog do Newton Paiva 

  

Ainda com base na ilustração acima, percebemos que a faixa etária que mais sofre 

com crimes de homofobia, em torno de 70%, possuem entre 15 a 29 anos. Os que praticaram 

as agressões tem a mesma faixa etária. Com isso, é notório que a escola/universidade têm 

papel importante no combate a homofobia, o de sair do papel de mero coadjuvante no repasse 

de conteúdo e se tornar difusor de respeito aos diferentes. Seja por diferença física, religiosa 

ou de orientação sexual.  

 

Diante do anseio de construirmos uma sociedade e uma escola mais justas, 
solidárias, livres de preconceito e discriminação, é necessário identificar e enfrentar 
as dificuldades que temos tido para promover os direitos humanos e, especialmente, 
problematizar, desestabilizar e subverter a homofobia. (JUNQUEIRA, 2009). 

 

Mas para que isso aconteça, é necessário o envolvimento de diversos setores dentro e 

fora do ambiente escolar, pois a problemática da homofobia não acontece apenas nas escolas, 
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ocorrem em vários espaços onde ocorrem a concentração de pessoas, e atualmente e mais 

comum em ambientes virtuais, e que se propagam com rápida velocidade. E as escolas devem 

corrigir erros históricos que aconteciam, como a perpetuação do imaginário da família 

nuclear, do cidadão ideal, das etnias dignas e da discriminação pelo que seria diferente do 

ideal.   

 

Ao longo de sua história, a escola brasileira estruturou-se a partir de pressupostos 

fortemente tributários de um conjunto dinâmico de valores, normas e crenças 

responsável por reduzir à figura do “outro” (considerado “estranho”, “inferior”, 

“pecador”, “doente”, “pervertido”, “criminoso” ou “contagioso”) todos aqueles e 

aquelas que não se sintonizassem com o único componente valorizado pela 

heteronormatividade - e pelos arsenais multifariamente a ela ligados – centrados no 

adulto, masculino, branco, heterossexual, burguês, física e mentalmente “normal”. 

(JUNQUEIRA, 2009). 

  

A escola é considerada um dos mais importantes espaços para promover o 

reconhecimento das diversas orientações sexuais e da desestabilização da mentalidade de 

opressão aos homossexuais. O enfrentamento do preconceito, do estigma, da discriminação e 

das agressões contra lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis e transexuais se 

apresenta como uma possibilidade formidável para o aperfeiçoamento e melhoria da própria 

educação e para o fortalecimento dos direitos humanos, como direitos de todos de fato. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O artigo foi desenvolvido através das discussões acerca do bullyng homofóbico dentro 

dos espaços escolares na cidade de Breves. Com isso, foi a metodologia utilizada foi pesquisa 

bibliográfica que para Gil (2008, p.50), “é desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído de livros e artigos científicos.”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As escolas presentes dentro do Municipio de Breves são heteronormativas de modo 

geral, como a maioria dentro do Brasil. Tudo que vem contra a normatividade é vista como 

diferente e passível de preconceito. É necessário que a comunidade escolar usem o dialogo 
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dentro e fora do ambiente escolar para tratar o respeito e o direito a dignidade dos 

homoafetivos, pois são cidadãos como qualquer outro aluno ou profissional da educação. Para 

que isso aconteça, a equipe multidisciplinar das escolas devem trabalhar a temática além da 

transversalidade utilizada nas diversas disciplinas, podendo trabalhar a temática de combate a 

discriminação aos homoafetivos através de oficinas, peças de teatro, palestras e outros meios.

  

CONCLUSÕES 

A escola deve contribuir para o combate e enfrentamento de toda e qualquer forma ou 

situação de preconceito ou discriminação com qualquer cidadão. A escola deve ajudar e 

incentivar a participação social das pessoas que são vítimas de preconceito, e não os segregar 

e ignorar sua presença. A escola também deve proporcionar elementos para auxiliar e 

incentivar a reflexão da comunidade escolar relativos a importância do respeito as diversas 

orientações sexuais existentes na nossa sociedade, pois, só assim, teremos a redução da 

violência e assassinato de pessoas que só querem ter o direito de amar e ser amado 

livremente. 
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RESUMO: A expansão da cultura da cana em Goiás foi influenciada por vários fatores entre 

os quais estão: Fatores edafoclimáticas, econômico e tecnológico. Assim, o principal objetivo 

deste trabalho e mostrar a expansão da cana e o aumento da produtividade. Evidenciando que  

de acordo com o zoneamento Agroecológico da cana, esta região ainda possui a possibilidade 

de aumentar sua produção. 

Palavras–chave: Expansão canavieira, zoneamento agroecológico, produtividade  
 
 
EXPANSION OF CANE IN GOIÁS CROPS 

 
ABSTRACT: The expansion of sugarcane in Goiás was influenced by several factors among 

which are: soil and climatic factors, economic and technological. Thus, the main objective of 

this work and show the expansion of sugarcane and increased productivity. Showing that 

according to the Agro-ecological zoning of sugarcane, this region also has the possibility of 

increasing its production. 

KEYWORDS: sugarcane expansion, agro-ecological zoning, productivity . 
 

INTRODUÇÃO 

 A expansão canavieira no estado de Goiás teve um papel de destaque na economia do 

estadual, sendo responsável por uma diversidade de debates sociais, econômicos e ambientais. 

Durante as últimas décadas do século XX, o setor canavieiro assumiu importância 

fundamental na matriz energética brasileira. Ao longo do tempo a expansão do setor 

canavieiro pelo Brasil tornou-se uma realidade inquestionável, com a transposição das 

lavouras de cana-de-açúcar das regiões tradicionalmente produtoras como São Paulo, para o 

estado de Goiás o foco deste trabalho. Destarte a expansão do setor canavieiro em Goiás, foi 

influenciada por variáveis existentes dentro do complexo agroindustrial (CAI) da cana-de-

açúcar neste estado. Logo a análise da expansão deste CAI da cana-de-açúcar serve para 
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determinar as variáveis principais que se acredita serem essenciais para o desenvolvimento do 

referido setor. 

METODOLOGIA 

O estudo sobre a expansão das lavouras de cana-de-açúcar no estado de Goiás 

utilizou uma vasta pesquisa bibliográfica em trabalhos técnicos e científicos que subsidiaram 

com informações,  como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a 

DATAGRO, uma empresa que desenvolve estudos e pesquisa para o setor canavieiro, que 

gentilmente nos ajudou fornecendo dados sobre Goiás. Bem como a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), dentre outros.Para tanto, a análise em questão encontra 

embasamentos metodológicos ligados diretamente aos estudos do agronegócio, com suas 

bases conceituais ligadas aos estudos do Commodity System Approach (CSA), utilizado 

inicialmente por Goldberg apud Batalha (1997, p.25) em 1968, para o estudo do sistema de 

produção da laranja, trigo e soja nos EUA, que no Brasil é conhecido como Complexo 

Agroindustrial (CAI) possui como ponto de partida para análise a matéria-prima base de 

produção como o complexo da soja, complexo do leite, e neste caso o complexo da cana-de-

açúcar e foco especifico neste trabalho a produção. 

CARACTERÍSTICAS DO SETOR CANAVIEIRO EM GOIÁS. 

Com o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar o Brasil está definido por 

região de acordo com as necessidades do setor, e em consonância com as áreas propicias para 

o cultivo e de proteção ambiental. Para a região Centro-Oeste que envolve os estados de Mato 

Grosso, Mato Grosso do sul, Goiás e o Distrito Federal tiveram excluídas as áreas 

pertencentes aos biomas: Amazônico, Pantanal e a Bacia do alto Paraguai.  Após a exclusão 

destas áreas, entram àquelas cultiváveis com alta (A), média (M) e baixa (B) aptidões, sendo 

consideradas neste cálculo as áreas atualmente ocupadas pela agropecuária (Ag), pecuária 

(Ap) e agricultura (Ac). Com o cruzamento destes dados, Goiás na região Centro-Oeste 

possui atualmente 12.600 mil ha disponíveis para as lavouras de cana-de-açúcar 

(MANZATTO, 2009). A Figura 1, juntamente com a Tabela 1, mostra o mapa de zoneamento 

agroecológico da cana em Goiás com o quantitativo de terras disponíveis identificados pelo 

estudo realizado pela Embrapa no ano de 2009. Ao comparar a área colhida de 401.100 ha em 

2008, com a área total disponível calculada em 2009, a área colhida ocupava 

aproximadamente 3,1% da área total disponível calculada (MANZATTO, 2009). 
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Figura 1 – Zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar em Goiás. 

 

Fonte: MANZATTO, Embrapa Solos; 2009. 

 

Tabela 1 - Quantitativo de terras aptas ao cultivo de cana-de-açúcar 

Estado 

Classes de 

aptidão (ha) 

aptidão 

Áreas aptas por tipo de uso da terra por classe de aptidão (ha) 

Pastagem Agropecuária Agricultura 

Pastagem 

+ 

Agropecuária 

Pastagem + 

Agropecuária + 

Agricultura 

GO 

Alta 783.213,97 0 220.766,26 783.213,97 1.003.980,23 

Média 6.998.520,09 0 4.598.030,49 6.998.520,09 11.596.550,58 

Baixa 0 0 0 0 0 

Alta+Média 7.781.734,06 0 4.818.796,75 7.781.734,06 12.600.530,81 

Alta+Média + 

Baixa 
7.781.734,06 0 4.818.796,75 7.781.734,06 12.600.530,81 

Fonte: MANZATTO, Embrapa Solos; 2009. 

O zoneamento agroecológico da cana mostra quantidade de terras que Goiás possui 

propicias ao cultivo de cana que são formadas por áreas agronomicamente favoráveis com 
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altas e médias aptidões e nenhuma área com baixa aptidão, apresentando dentre estas mais da 

metade das áreas aptas estão sobre áreas de pastagens. Mesmo assim apesar da quantidade de 

terras aptas em Goiás, no período de 1981 a 2008 a expansão das lavouras de cana-de-açúcar, 

ocorreu pela crescente demanda industrial para produção de açúcar e álcool que nesse período 

teve a quantidade de cana destinada à indústria para moagem de 310.705 toneladas, em 1981, 

para 21.082.012 toneladas em 2008 (DATAGRO, 2009). 

Figura 2 – Gráfico comparativo da produção total de cana-de-açúcar em toneladas da 

demanda para moagem das usinas em Goiás.  

 

Fonte: IBGE & DATAGRO, 2009. 

 Desta forma a capacidade de moagem nas indústrias ultrapassou os 6700% de 

crescimento, revelando uma taxa anual de 16,25%. A Figura 2 mostra a evolução da produção 

total de cana-de-açúcar em toneladas e a demanda para moagem nas usinas, no estado de 

Goiás. Ao logo do período que compreende as safras de 1981 a 2008, o aumento da produção 

de cana-de-açúcar provocou diretamente à expansão da área colhida de cana-de-açúcar em 

Goiás, com crescimento de aproximadamente 1400% no período. Como mostra a Figura 3, a 

área colhida começa com 28.488 ha em 1981, atingindo 401.100 ha em 2008, segundos dados 

do IBGE de 2009. Apesar da disponibilidade de terras aptas às lavouras de cana-de-açúcar ser 

um dos insumos necessários a expansão do setor canavieiro, não se pode afirmar que é o 

único, uma vez que o desenvolvimento industrial é condição indispensável para estimular a 

expansão das lavouras.  
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Figura 3 – Expansão das lavouras de cana-de-açúcar em hectares.  

 

Fonte: IBGE 2009 

Logo um dos indicadores do elevado crescimento industrial pode ser detectado pela 

demanda de cana-de-açúcar para moagem, que chega em 1999 a 91% da oferta total do 

mesmo ano.  

Este percentual demonstra também o quanto às usinas contribuíram para a expansão 

das lavouras de cana-de-açúcar.  

Outro fator responsável pelo crescimento destas no estado são as condições 

edafoclimáticas favoráveis, que apesar de não ser objeto direto de estudo aqui, permite 

observar como mostra o gráfico na Figura 04 o comparativo da evolução percentual da área, 

produção e moagem de cana-de-açúcar no período de 1981 a 2008. 

 O gráfico em questão mostra que tanto a área colhida como a quantidade produzida 

cresceram mais de 1000% em quanto que a cana-de-açúcar destinada para moagem industrial 

atingiu mais de 6500% de crescimento nas safras de 2007/08. 
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Figura 04 – Evolução percentual da área colhida, quantidade total produzida e 

moagem. 

 

Fonte: IBGE & DATAGRO, 2009 

A análise deste resultado mostra o rendimento por hectare que cresceu 53% de 1981 

a 2008 no Estado de Goiás, ou seja, uma taxa exponencial de crescimento anual médio de 

aproximadamente 1,53 % como mostra a Figura 14.  

Já a evolução nominal da produtividade lavoura de cana-de-açúcar, de 1981 começou 

com aproximadamente 53,88 toneladas por hectare atingindo de 82,55 toneladas por hectare 

em 2008 sua maior produtividade, como demonstra a Figura 5 e a Tabela 2. 

A segunda vertente é dada por uma aplicação intensiva de capital na aquisição de 

novas terras, no Cerrado goiano que se mostrou apto por questões econômicas e agronômicas 

adequadas a esta expansão, apesar de certa resistência dos setores ligados a área ambiental 

para seu desenvolvimento. 
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Tabela 2 - Evolução da Produtividade em Goiás  

Período Produtividade Período Produtividade 

80/81 53,88 94/95 73,59 

81/82 54,61 95/96 78,75 

82/83 61,24 96/97 78,66 

83/84 64,17 97/98 79,53 

84/85 63,04 98/99 71,88 

85/86 63,60 99/00 73,02 

86/87 63,80 00/01 78,92 

87/88 69,22 01/02 80,47 

88/89 70,45 02/03 78,29 

89/90 70,41 03/04 79,40 

90/91 70,02 04/05 79,56 

91/92 72,87 05/06 81,91 

92/93 73,27 06/07 80,53 

93/94 74,76 07/08 82,55 

Fonte: Elaboração Própria com dados do IBGE e IPEA 

No período compreendido entre 1981 a 2008 o setor canavieiro de Goiás em 

expansão ampliou substancialmente sua produção de açúcar e álcool, o que elevou a demanda 

por cana-de-açúcar para moagem no estado, consequentemente a aquisição de novas áreas. 

Entretanto como a produção de álcool e açúcar é concorrente, após a moagem da cana há um 

ponto nó na produção onde o empreendedor direciona a produção da firma, desta forma os 

ajustes na produção quando ocorrem dependem da demanda de mercado.  
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Figura 6 -  Evolução do Rendimento das Lavouras de Cana-de-açúcar em t/ha de 

1980 a 2007 em Goiás 

Fonte: Elaboração Própria com dados do IPEA e IBGE  

  O que segundo Shikida (2007, p. 21-32), tem-se que o crescimento do agronegócio 

canavieiro pode ser observado inicialmente como a expansão da área colhida de cana-de-

açúcar, enquanto que a quantidade colhida por hectare (produtividade) e um indicador que 

absorve mais facilmente os resultados das variáveis tecnológicas do referido setor.  

Dessa forma[...] como representante da tecnologia empregada na produção, uma vez 
que quanto maior for a produção por hectare plantado, menor e o custo com matéria-
prima (cana) para fabricação de álcool e açúcar (fato que indica boa produtividade, o 
que está relacionado positivamente com o uso de praticas agrícolas modernas). ( 
SHIKIDA, 2007, p. 23). 

 

CONSIDERAÇÕES PARA O SETOR CANAVIEIRO DE GOIÁS 

A expansão da atividade canavieira no estado de Goiás, o qual pertencente a atual 

fronteira agrícola brasileira, sendo a capacidade de expansão do setor canavieiro em Goiás 

deve-se além da existência de fatores edafológicos favoráveis. Com uma área de 

aproximadamente doze milhões e meio de hectares propícios para as lavouras de cana-de-

açúcar, em 2008 foram explorados 401.100 hectares, o equivalente aproximadamente 3,2% da 

área, o que mostra um grande potencial de crescimento do estado para este setor. 



 

10429 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

Entretanto vale salientar que o setor apresentou em vinte e oito anos de cultura 

canavieira grande avanço tecnológico na produção da lavoura, que elevou sua produtividade 

de pouco mais de 50 toneladas por hectare em 1980 para mais de 80 toneladas por hectare em 

2008. Destarte, o avanço tecnológico permitiu uma taxa de crescimento da produtividade de 

aproximadamente em 1,5% ao ano, proporcionando um crescimento de mais de 50% na 

produtividade em quase duas décadas. 
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RESUMO: O trabalho em questão tem o propósito de apresentar o perfil socioeconômico do 
empreendedor e seus empreendimentos em Angical do Piauí. Como guia de discussão busca-
se entender: Qual a visão dos empreendedores dos pequenos municípios sobre a legalização 
das empresas? Quais as características destes empreendimentos optantes pelo registro no 
MEI? Que motivações levam o empreendedor a migrar da informalidade para a formalização, 
bem como as vantagens e desvantagens em ter um negócio legalizado? Para tanto, houve a 
realização de uma pesquisa bibliográfica e de campo. O estudo permitiu a confirmação da 
falta de uma orientação contínua com objetivo de formação de uma cultura empreendedora. 
Com a reprodução das dificuldades manifestadas pelos empreendedores em relação às 
desvantagens da legalização, foram encontrados dados superficiais que não identificam 
claramente o objetivo do programa Microempreendedor Individual. Aspectos considerados 
vantajosos foram expostos sem a complementação de ganhos materiais e de conhecimento 
conquistados como consequência desta nova situação tributária. 
Palavras–chave: Microempreendedor. Cultura empreendedora. Formalização. 
 

INDIVIDUAL MICROENTERPRISE: A FORMALIZATION OF SMALL 
BUSINESS FROM THE PERSPECTIVE OF THE ENTREPRENEUR  
 
ABSTRACT: The work in question is intended to present the socioeconomic profile of the 
entrepreneur and its developments in Angical do Piauí. As discussion guise seeks to 
understand: What is the vision of entrepreneurs of small towns on the legalization of 
companies? What are the characteristics of these enterprises opting for registering the MEI? 
What motivations make the entrepreneur migrate from the informal to the formal as well as 
the advantages and disadvantages of having a legalized business? Therefore, there was the 
realization of a bibliographical and field research. The study allowed us to confirm the lack of 
continuous guidance with the aim of forming an entrepreneurial culture. With the 
reproduction of the difficulties experienced by entrepreneurs in relation to the disadvantages 
of legalization, they were found superficial data that do not clearly identify the purpose of 
Microentrepreneur Individual program. advantageous aspects considered were exposed 
without supplementary material gains and knowledge achieved as a result of this new tax 
situation. 
KEYWORDS: Micro-entrepreneur. entrepreneurial culture. Formalizing. 
 

INTRODUÇÃO 

Antes do século XX, os pequenos negócios que tinham importante papel na economia 

brasileira não eram considerados prioridade para seus governantes. Somente por influência 
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das políticas de ampla governança e o neoliberalismo dos países desenvolvidos, com destaque 

para Inglaterra e Estados Unidos, o empreendedorismo ganhou espaço estratégico como fonte 

de arrecadação para a manutenção do Estado (HUNTINGTON, 1991). 

Como umas das modalidades de ativação do mercado no contexto da onda de 

democratização na economia, os governos passaram a estimular o crescimento econômico, 

com destaque para o incentivo a abertura de novos empreendimentos legalizados. Dentre as 

diferentes formas de estímulo à contribuição das empresas, destaca-se a estratégia de 

formalização dos empreendimentos informais no Brasil por meio da Lei Complementar nº 

128/2008, conhecida como lei do Microempreendedor Individual Legalizado (MEI). 

A contribuição das microempresas aquece a economia através da geração de empregos, 

resulta em uma maior circulação de mercadorias e serviços e estimula o consumo dentro de 

um ciclo econômico saudável na região. Mas, a maioria dos municípios brasileiros ainda 

apresentam déficits de legalização das atividades empreendedoras, o que aumenta a 

dependência dos municípios em relação aos recursos externos vindos do governo federal. 

A expansão da formalização dos empreendimentos nos municípios ainda representa uma 

meta ambiciosa para os governos. Neste aspecto, faltam informações atualizadas sobre: Qual 

a visão dos empreendedores dos pequenos municípios sobre a legalização das empresas? 

Quais as características destes empreendimentos optantes pelo registro no MEI? Que 

motivações levam o empreendedor a migrar da informalidade para a formalização, bem como 

as vantagens e desvantagens em ter um negócio legalizado numa cidade pequena, em meio 

aos crescentes esforços pela publicidade e o acesso da população a informações midiáticas?  

Embora as pesquisas sobre o empreendedorismo tenham avançado, ainda existe uma 

lacuna de conhecimentos e análises sobre o comportamento do empreendedor. Com o 

objetivo de contribuir para a ampliação destas informações é que a pesquisa teve seu foco nos 

empreendedores do municipal de Angical do Piauí. O município escolhido como objeto da 

pesquisa possui 6.688 habitantes com um registro de 88 empreendimentos legalizados, além 

de ser sede de um dos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPI) 

que contribui para a formação continuada da população da região em nível técnico e superior.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para consecução dos objetivos utilizou-se como caminho metodológico a pesquisa 

bibliográfica e de campo. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio da leitura de livros e 

artigos relacionados ao tema Empreendedorismo, Legislação das Microempresas, além de 

conteúdos sobre Economia e História do Brasil, além de outras fontes secundárias dentre as 
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quais revistas e relatórios sobre o perfil dos empreendedores através de diferentes setores da 

economia (públicos/ privados e do terceiro setor), com destaque para as contribuições de: 

Gauthier (2010), Huntington (1991), Vasconcelos (2008), Souza, Machado e Oliveira (2007) 

dentre outros. 

Na investigação inicial para o pré-projeto, foram encontradas apenas informações 

nacionais sobre os empreendedores. Poucas provenientes do último recenseamento em 2010 

tratavam do perfil do empreendedor, mas não abordavam o seu conhecimento sobre a referida 

lei. Em outras pesquisas sobre o Micro Empreendedor Individual (MEI), também retratam o 

perfil nacional dos microempreendedores, ou seja, ainda faltava o conhecimento sobre o 

empreendedor local. 

A segunda etapa do estudo consistiu no trabalho de campo, que possibilitou a coleta de 

informações sobre os pequenos empreendimentos por meio da aplicação de questionário com 

perguntas e respostas quantitativas e qualitativas, o que favoreceu a realização de uma 

entrevista estruturada. O público-alvo foi escolhido aleatoriamente incluindo atividades 

formais e informais na zona urbana deste pequeno município. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2014, a cidade possuía 88 empreendimentos 

registrados. Ao todo foram tabulados os dados de 50 (cinquenta), entre empreendedores 

formais e informais, no período de junho a agosto de 2016.  

O questionário abordou aspectos como: tipo de empreendimento, segmento econômico, 

renda familiar, número de dependentes do empreendedor, situação tributária, informações 

sobre o conhecimento e a adesão ao MEI, bem como a importância deste instrumento de 

tributação governamental para a gestão das microempresas. As entrevistas foram necessárias 

para os pesquisadores observarem o comportamento do empreendedor numa tentativa de 

explorar mais a veracidade das informações, frente a real aplicação da lei na vida dos 

pequenos empreendedores.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As entrevistas realizadas com os empreendedores de Angical do Piauí, considerando o 

universo de 50 (cinquenta) questionários aplicados, contribuíram para a análise quantitativa e 

qualitativa dos dados acerca do “empreendedor” e do “empreendimento”, além de 

depoimentos sobre o MEI. Os dados foram organizados por meio de gráficos, tabelas e 

quadros para melhor compreensão da discussão dos resultados da pesquisa. 

a) Características dos empreendedores individuais  
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Em relação aos dados do empreendedor, um primeiro destaque é a faixa etária. Na 

Figura 1, observou-se que do universo de 50 entrevistados, 54% das pessoas são 

empreendedores com idade entre 41 e 60 anos. Na sequência, destacam-se os adultos jovens 

entre 18 e 40 anos, totalizando um percentual de 36%.  Já as pessoas com idade superior a 60 

anos correspondem a 14%. A média das idades dos empreendedores pesquisados foi de 47,42 

anos. No geral pode inferir, que a maioria dos empreendedores entrevistados é de pessoas 

adultas e jovens que contribuem substancialmente para a economia local. 

 
Figura 1- Faixa etária dos empreendedores 

 

Em relação ao nível de escolaridade dos empreendedores verificou-se que a maioria 

(44%) possui o ensino médio completo. Em seguida apareceram em destaque os 

empreendedores com ensino fundamental incompleto, perfazendo 28% do universo 

pesquisado. Destacou-se ainda 16% de empreendedores que possuem curso técnico ou 

superior. Em menor proporção aparecem aqueles com ensino fundamental completo (10%) e 

ensino médio incompleto (2%), conforme Figura 2.   

 

 
Figura 2 - Grau de escolaridade dos empreendedores 

É importante ainda destacar que a pesquisa revelou a relação entre a escolaridade e o 

conhecimento sobre a lei do microempreendedor individual. Considerando a oportunidade de 



 

10434 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

compreensão decorrente da escolaridade, pode-se inferir que quanto maior é o tempo de 

estudo, maiores são as quantidades de empreendedores que dispõe de conhecimento sobre o 

seu próprio negócio. 

Ainda em relação ao empreendedor, precisamente ao percentual de pessoas ocupadas e 

com carteira assinada no âmbito de suas famílias, observou-se que uma ampla maioria, ou 

seja, 76% não possuem pessoas com vínculo empregatício por meio de carteira assinada. 

Certamente, esta situação retrata que a ausência de empregos formais contribui para o 

aumento dos pequenos empreendimentos, conforme registrado na Figura 3. 

 
Figura 3 – Número de pessoas assalariadas com carteira assinada 

 

b) Características dos empreendimentos 

Uma vez analisado os empreendedores, buscou-se conhecer também os 

empreendimentos, conforme Figura 4. Um primeiro aspecto referiu-se ao tempo de 

funcionamento em que se observou certa estabilidade no mercado, visto que aqueles com 5 a 

6 anos e 7 anos ou mais totalizam 59%. É importante ressaltar que entre os casos pesquisados 

foi possível identificar empreendimentos que existem nas famílias a várias gerações, com 

casos que ultrapassam 50 anos de existência. Fato que chama atenção no contexto do 

capitalismo competitivo em que os pequenos empreendimentos têm dificuldades de 

sobreviverem. 
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Figura 4 – Tempo de funcionamento do empreendimento 

 

Já em relação à formalização dos empreendimentos com Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ), constatou-se que esses constituem 54% do universo pesquisado. Os demais 

estão em situação informal, que correspondem a 46% (vide Figura 5). 

 

Figura 5- Número de empreendimentos registrados com CNPJ 
 

Outro dado relevante acerca dos empreendimentos é o setor de atuação na economia 

local. O município de Angical tem sua economia voltada para o comércio que responde por 

86% dos empreendimentos pesquisados e a 14% estão no ramo da prestação de serviços, 

conforme Figura 6. Durante a pesquisa de campo não foram encontrados empreendimentos 

relativos à indústria na pesquisa. 
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Figura 6 – Ramo do Empreendimento 

 

Em relação às fontes de recursos para iniciar o empreendimento 57% dos entrevistados 

afirmaram que foram de suas economias (vide Figura 7). Já a busca por crédito, por meio de 

empréstimo, aparece em segundo lugar com 17% e os demais entrevistados apontam outras 

fontes, dentre as quais outro negócio, venda de bens totalizando juntos 26% do universo 

pesquisado. 

 

 
Figura 7 – Aquisição de capital para iniciar o negócio 
        

Do universo dos pequenos empreendedores de Angical entrevistados, nota-se na 

Figura 8 que 46% apontaram a busca pela independência financeira como a principal 

motivação para a criação do negócio próprio. Ademais, 40% viram na satisfação das 

necessidades financeiras a oportunidades para empreender e 14% apontaram outros motivos. 
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Figura 8- Motivação para montar um empreendimento próprio 

 

A pesquisa também revelou que os empreendedores formalizados obtiveram 

informações sobre o MEI, principalmente por meio SEBRAE (28%), pessoas/amigos (26%) e 

televisão (25%). Mesmo diante da expansão das novas tecnologias da informação e da 

comunicação, o uso da internet como via de obtenção de informações acerca do MEI foi a que 

menos influenciou, na medida em que representa apenas 8% (vide Figura 9). É importante, 

ainda destacar que 13% dos entrevistados obtiveram informações por outras vias. De forma 

geral, percebeu-se que a atuação do SEBRAE, as relações pessoais e a televisão no município 

exerceram maiores influencia sobre os empreendedores para o acesso ao programa de 

formalização dos pequenos negócios. 

 

 

Figura 9-Formas de acesso às informações sobre o MEI 

 

c) Vantagens e desvantagem de ser microempreendedor 

Além dos dados sobre o empreendedor e seus empreendimentos, a pesquisa ainda 

reuniu informações sobre as vantagens e desvantagens em relação à legalização das empresas 

por meio do MEI. Em relação às vantagens destacam: resolve a fiscalização; facilidades na 
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prestação de serviços; participação em licitações; ajuda na aposentadoria; acesso à concessão 

de empréstimos com juros menores; realização de compras em maior número de 

fornecedores; compras com menor preço; crescimento do negócio (maior lucro). Já as 

desvantagens são: burocracia em relação a regularização de documentos; dificuldade em 

encontrar um contador; despesas com contadores; falta de dinheiro para formalização; falta de 

informação sobre o assunto; pagamento de impostos.  

Diante das vantagens e desvantagens de ser um microempreendedor individual, o 

Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do Piauí (CEAPE-PI) forneceu em 

entrevista dados que evidenciam, em 2016, resultados favoráveis para a concessão de créditos. 

Neste período houve concessão de créditos para 33 empreendedores de Angical do Piauí, 

principalmente no ramo de negócios (81,8%), prestadores de serviço (15,2%) e indústria 

(3%). É importante destacar que desse universo 75,8% são empreendedores informais e 

69,7% são geridos por mulheres. 

 

CONCLUSÕES 

 O estudo sobre o perfil dos empreendedores de Angical do Piauí e sua visão sobre a 

legalização dos empreendimentos, permitiu a confirmação sobre a falta de uma orientação 

contínua com objetivo de formação de uma cultura empreendedora. Com a reprodução das 

dificuldades manifestadas pelos empreendedores como desvantagens da legalização, foram 

encontrados dados superficiais que não identificam claramente o objetivo do programa MEI. 

Aspectos considerados vantajosos foram expostos sem a complementação de ganhos materiais 

e de conhecimento conquistados como consequência desta nova situação tributária. 

 O governo expõe um crescimento quantitativo de microempreendedores após a criação 

do MEI, mas reconhece em seus relatórios o grande desafio ainda por vir de promover a 

capacitação em massa e de forma regular de todos os empreendedores registrados ou em 

potencial de registro. O exemplo do crédito orientado, que conseguiu nestes vinte anos obter 

uma expansão admirável, o país precisa ampliar sua atenção para não apenas o aumento 

simples da arrecadação, mas o concomitante interesse em promover o crescimento do cidadão 

na condição de gestor autônomo de seu empreendimento, para garantir em longo prazo uma 

economia forte. 

 No âmbito da governança, os parceiros do governo (instituições educacionais, 

empresas privadas e do terceiro setor) ainda, possuem papel crucial nesta busca pela formação 

de uma cultura empreendedora. Mais investimentos em treinamentos empresariais com o 

estabelecimento de redes de cooperação com instituições educacionais, onde o discente possa 
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aplicar seus conhecimentos técnicos e ainda contribuir para o desenvolvimento da sociedade 

em que vive. 
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RESUMO: O objeto de estudo visa identificar as possíveis maneiras de receber pessoas, 
sejam elas turistas ou visitantes em diversos tipos de ambientes, e que estes não venham a 
degradar o patrimônio e/ou atrativo. Ainda, toma como base exemplos que foram utilizados e 
se tornaram casos de sucesso em outros locais, o que chamamos no estudo em questão de 
benchmarking. O presente artigo analisa um atrativo na capital Potiguar que se encontra numa 
área de preservação ambiental, dessa feita necessita de total cuidado, não só pelo fato de ser 
um atrativo para nativos e turistas como também preservar os viventes que nela se encontram, 
a fauna e a flora são exemplos disso. Para isso é necessário todo um planejamento 
necessitando minuciosamente de um cronograma para gerenciar o fluxo do local e assim 
conservá-lo para gerações futuras, portanto, torna-se uma tarefa árdua para gestores e 
planejadores do parque.  
Palavras–chave: atrativo turístico, benchmarking, potiguar, preservação 

 
THE MANAGEMENT OF VISITORS AS PROPOSAL FOR A TOURIST 
ATTRACTION OF THE CITY OF NATAL/RN – PARQUE DA CIDADE 
DOM NIVALDO MONTE 
 
ABSTRACT: The object of study aims to identify the possible ways to get people, be they 
tourists or visitors in different types of environments, and that these will not degrade the 
patrimony and/or attractive. Still, takes samples that have been used and have become success 
stories in other places, what we call the study in question of benchmarking. This article looks 
an attractive in the capital Brazil that lies in an area of environmental preservation, this 
requires total care, made not only by the fact of being an attraction for locals and tourists as 
well as preserve the creatures who are, fauna and flora are examples of this. This requires an 
entire planning requiring a schedule carefully to manage the flow of the site and thus preserve 
it for future generations, therefore, becomes an arduous task for managers and planners of the 
Park. 

 

KEYWORDS: tourist attraction, benchmarking, potiguar, preservation 

 

INTRODUÇÃO 

Os parques urbanos são áreas verdes que são de fundamental importância na qualidade 

de vida da população, eles proporcionam o contato com a fauna e a flora, podem traz 
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benefícios à saúde física e mental quando se estimula sua visitação, portanto, além das 

funções estéticas e ecológicas os parques urbanos se englobam em um senário social, benéfico 

à saúde, ao lazer, a prática de esportes e o contato com a biodiversidade local. Deste modo, 

são fundamentais para a harmonização do indivíduo com o seu cotidiano, vai além do contato 

com a natureza, é um espaço destinado a diversas práticas de interação e entretenimento que 

são fatores primordiais para a saúde da sociedade pós-moderna.  

 

O PARQUE DA CIDADE DOM NIVALDO MONTE  

No Brasil, segundo o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 

(IDEMA), existe 728 Unidades de Conservação, das mais variadas classificações, entretanto 

todas elas possuem como propósito a preservação da biodiversidade e o fomento à pesquisa, 

envolvendo inclusive a área de educação ambiental e manejo. As mesmas são regidas pela 

Lei. n.º 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). Essa lei prevê a classificação de dois tipos de UCs (Unidades de 

Conservação), as de Proteção Integral, que garante a preservação total da natureza e a de Uso 

Sustentável, que permitem seu uso de maneira comedida.  

O estado do Rio grande do Norte, segundo o IDEMA, possui 238 mil hectares de UCs. 

Encontra-se, entre elas, o objeto de estudo desse projeto, o Parque da Cidade Dom Nivaldo 

Monte que está localizado na Zona de Proteção Ambiental Um (ZPA 1) e classifica-se de 

acordo com o SNUC como Unidade de Conservação de Proteção Integral.  

Trata-se de um espaço utilizado por moradores e visitantes que tem como finalidade a 

promoção da educação ambiental, lazer, cultura, qualidade de vida, sustentabilidade e turismo. 

A importância do Parque se dá por sua relevância ecológica, sendo responsável pela proteção 

integral da área que é uma das principais fontes de recarga do aquífero da cidade de Natal 

(cerca de 70% do abastecimento de água da cidade provém do subsolo), considerado um dos 

poucos reservatórios naturais ainda não contaminados na cidade. 

Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurado em 21 de julho de 2008, com 

projeto orçado no valor de 17 milhões de reais, se encontra no macrozoneamento do Plano 

Diretor de Natal/RN que o definiu com Zona de Proteção Ambiental. Desempenha a função 

de espaço destinado ao lazer, a cultural e a promoção da educação ambiental. Seu nome é em 

homenagem a Dom Nivaldo Monte, administrador Apostólico de Natal, fundador da Escola 

de Serviço Social de Natal, professor, escritor e membro da Academia Norte-Rio-Grandense 
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de Letras, que se dedicou às questões ecológicas durante sua trajetória. 

O Parque ocupa uma área total 136,54 hectares, que abrange os bairros de Pitimbu, Candelária 

e Cidade Nova. Sua estrutura física está composta atualmente por: 

 Praça (local destinado a eventos e lazer); 

 Torre (estrutura de projeção aproximada com 45m de altura, destinada a abrigar 

memorial e mirante). 

 Centro de Visitantes 

 Administração (gerenciamento do Parque, serviços administrativos e guarda florestal); 

 Centro de Educação Ambiental (CEA, com salas de aula para realização de oficinas de 

reciclagem e artes); 

 Manejo Ambiental: Planejamento e Gerenciamento da Unidade de Conservação; 

 Biblioteca com acervo sobre meio ambiente e também um acervo em braille; 

 Auditório com capacidade para 200 pessoas; 

 Cafeteira/lanche; 

 Foyer (local para eventos artístico-culturais); 

 Guarda Ambiental. 

 

BENCHMARKING: MELHORES PRÁTICAS EM PARQUES URBANOS 

Benchmarking é um processo constante de comparação de produtos, serviços que 

ajudam na construção de futuras análises de empresas e instituições, para tentar alcançar um 

nível de superioridade e competitividade. Segundo Robert Camp (1989), “é um procedimento 

contínuo de medição de produtos, serviços e práticas juntos aos mais exigentes competidores 

ou companhias reconhecidas como líderes”. 

Para este estudo tomamos por comparação a Capacidade da Carga Turística utilizado 

pela primeira vez por Miguel Cifuentes no Parque Nacional dos Galápagos, no Equador. Uma 

área de preservação natural que esta situada no arquipélago de Galápagos, por este motivo 

recebe o nome.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

GESTÃO DE VISITANTES 

A gestão de visitantes acontece como um processo de recepção no qual possibilita o 

controle, registro e identificação do visitante no local onde o mesmo deseja ir. Envolve 
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sempre diferentes pessoas, locais, recursos e autorizações de acesso e circulação. Ela 

transmite ao indivíduo uma ideia de acolhimento, pois cria uma imagem de organização 

gratificante.  

Tudo deve ser bem planejado, organizado para que o fluxo ocorra de forma agradável 

a quem visita. Isso vale desde a aquisição do ingresso para um espetáculo até o check-out no 

hotel. Um visitante que enfrenta enormes filas, acessos complicados e funcionários mal-

humorados não se sentirão em um ambiente convidativo. Ao contrário disso, a gestão vem 

para colocar em ordem essas questões tornando hábil o fluxo.   

As vagas no estacionamento, a quantidade de cadeiras e mesas, se necessário, 

quantidade de banheiros, bebedouros dentre outros quesitos que poderiam ser citados, são 

trabalhados por esta gestão que visa atender de forma a priorizar o bom funcionamento e bem-

estar do visitante. Pode ser trabalhada em qualquer área que receba pessoas, a fim de 

contribuir com a qualidade do que se oferta podendo ser este um produto/serviço. 

 Para este estudo, apresenta-se como proposta o cálculo da capacidade de carga e 

dimensionamento de equipamentos e atrativos. Na gestão do visitante a capacidade de carga é 

quesito fundamental, pois ela dará um direcionamento de quantas pessoas ou equipamentos 

serão necessários para compor um determinado local e por quanto tempo ele permanecerá lá, 

tendo assim o cuidado de preservar o patrimônio (parques, estatuas, quadros, fontes, dentre 

outros atrativos culturais preservados) para futuras gerações. De acordo com o que relata 

Elizabeth Boo (1990), “Capacidade de Carga Turística é o número máximo de visitas num 

determinado período de tempo (dia ou mês ou ano) que uma área pode suportar, antes que 

ocorram alterações no meio físico e social”. Nessa perspectiva podemos entender que a 

gestão de visitante no Parque da cidade será um ponto primordial para auxiliar o andamento 

de suas funções, haja vista que o mesmo está situado numa ZPA (Zona de Proteção 

Ambiental).  

 Fazer um mapeamento de quantas pessoas frequenta o parque diariamente, semanalmente 

e/ou mensalmente; por quanto tempo e quais ambientes eles passam; se os mesmos utilizam 

estacionamento ou não, dará um norte para o planejamento da capacidade de carga, uma vez 

que o estacionamento tenha que comportar um total X de visitantes, tornando o fluxo 

acessível a todos. De igual modo que as trilhas comportem um grupo com quantidade X de 

pessoas que não pode ser ultrapassado o seu limite para não denegrir o meio ambiente, sendo 

esta uma política do parque.  
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Em 1984 foi aplicado pela primeira vez no Parque Nacional de Galápagos, no Equador, 

por Miguel Cifuentes o procedimento inicial de cálculo da Capacidade de Carga Turística 

(CCT), esse projeto fez parte da revisão do Plano de Gestão daquela localidade. O 

procedimento executado resultou em um número de visitantes com base em um processo 

sistemático desenvolvido por Cifuentes, que pode ser aplicado a muitos outros projetos, como 

o Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte. Vale ainda ressaltar que para todo o processo 

acontecer frequentemente se faz necessário que haja um monitoramento, tendo em vista que 

de nada adianta definir capacidades de cargas sem monitorar todo o processo, pois o mesmo 

acontece continuamente. 

Podemos dividir a capacidade de carga em características que se aplicam adequadamente 

ao Parque, são elas: 

Ambiental: relacionado ao número de visitantes que pode ser acomodado antes que se 

iniciem danos ao ambiente ou ao ecossistema. 

Econômica: esse visa o número de visitantes que pode ser recebido antes que a comunidade  

local comece a sofrer problemas econômicos. 

Física: permite perceber o número de visitantes que um lugar pode acomodar fisicamente. 

Operacional: dá-nos uma perspectiva de quantos funcionários devem existir para atender o 

número de visitantes pela infraestrutura da localidade. 

Perceptiva: o número de visitantes que um lugar pode receber antes que a qualidade da 

experiência comece a ser afetada negativamente. 

Social: o número de visitantes acima das quais ocorrerá perturbação social ou prejuízo 

cultural irreversível.  

De acordo com Ruschmann, (1999), o aumento de pessoas se deslocando para os 

mesmos lugares nas mesmas épocas, caracterizam-se pelo turismo de massa. Isso ocorre pela 

influência da sazonalidade, a exemplo das férias escolares, verão, que se torna desafiador para 

os gestores e planejadores do setor turístico.  

O cálculo da Capacidade de Carga Turística (CCT) usado por Cifuentes é descrito 

basicamente como mostra a imagem abaixo: 
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Figura 1. Capacidade de Carga Turística – CCT (Miguel Cifuentes, 1984). 
 

Capacidade de Carga Física (CCF): É o limite máximo de visitas em uma área 

definida em um determinado tempo. 

 Capacidade de Carga Real (CCR): É o limite máximo de visitas, porém aplicando-

se os Fatores de Correção que limitam a atividade, composto por diversas variáveis de ordem 

ambiental, física, sócio cultural, entre outras. 

 Capacidade de Carga Efetiva (CCE): Partindo-se da CCR, considerando-se a 

Capacidade de Manejo e Gestão. A intensidade e o período de uso, os tamanhos dos grupos, 

as atividades permitidas, o número de monitores ou guias, etc será aquela apontada pela 

Capacidade de Carga Efetiva. 

Abaixo a imagem mostrará o passo-a-passo do Método CCT Cifuentes: 

 

                                                                

Figura 2. Passos do Método CCT Cifuentes, 1984. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como o trabalho pesquisado trata-se de uma proposta para desenvolver de forma mais 

eficaz o turismo no Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte, não se tem ainda resultados, 

devido à pesquisa encontrar-se em analise pelos gestores do local, afim de, observar as 

possíveis melhorias e adaptá-las ao parque. Também cabe observar que a atual gestão não 

possui total autonomia para adaptações, pois existem outros órgãos que compõem a 

administração.  

No entanto vale ressaltar que, se foi possível utilizar o método de Cifuentes para a 

gestão de visitantes de outros parques e atrativos turísticos, também será possível agrega-lo ao 

objeto de estudo em questão. Os resultados podem ser bem aplicados tendo em vista as visitas 

que foram feitas ao local e ter compartilhado de algumas atividades ofertadas na localidade, às 

trilhas, os projetos educacionais, o mirante, dentre tantas outras.  

 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho teve como objetivo a busca por um diagnóstico, análise e 

discussão a respeito da proposta de um Plano de Marketing para o Parque da Cidade Nivaldo 

Monte, evidenciando a pratica de uma gestão adequada para preservar o patrimônio que se 

encontra numa ZPA e pode alavancar o turismo potiguar. Através de ferramentas gerenciais, 

observação pessoal e entrevista ao gestor e colaboradores ficou evidente a necessidade de uma 

maior autonomia por parte da gestão local no tocante ao controle administrativo, bem como 

um alinhamento dos objetivos e metas entre a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanização, a 

Funcart (Fundação Cultural Capitania das Artes) e a gestão local. A eminente necessidade 

desse alinhamento político entre as partes prevê a excelência na Gestão, a prestação de 

serviços de qualidade a comunidade e a garantia de um programa eficaz de conservação de 

fauna e flora existentes no Parque.  
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RESUMO: As mudanças ocorridas no Estado brasileiro na última década, em direção a um 
perfil gerencial, congregam uma série de ações que buscam incluir a participação dos 
cidadãos em várias etapas da gestão propriamente dita. Apesar disso, apenas recentemente, a 
Administração Pública estabeleceu medidas concretas de envolvimento da sociedade através 
de uma legislação que determina e orienta a publicidade de seus atos, o que proporciona à 
sociedade o acesso a dados que anteriormente eram disponíveis apenas a agentes públicos, o 
que fere, inclusive, um dos principais pilares da democracia: o acesso às informações. Em que 
pese os órgãos de controle interno e externo terem iniciado um trabalho de incentivo ao 
controle social através da conscientização da população em buscar informações 
administrativas para monitorar os rumos dos recursos públicos, não é prioridade da 
Administração Pública brasileira a gestão participativa, tendo em vista que, apesar de haver a 
legislação, ainda são inexistentes políticas públicas que incentivem o monitoramento e o 
desempenho organizacional das instituições públicas. Essa pesquisa tem o objetivo de, a partir 
de uma revisão do arcabouço teórico relativo ao tema disponível na literatura, apontar a 
importância da construção de uma agenda de uma política pública de monitoramento e 
avaliação de desempenho organizacional. Como resultado identificou-se que a integração da 
sociedade com a Administração Pública possibilitaria um maior controle e a resolução de 
problemas e deficiências sociais com mais eficiência oferecendo soluções adequadas para 
suas necessidades.  
Palavras–chave: Administração Pública; Controle Social; Transparência. 

 
THE IMPORTANCE OF BUILDING AN AGENDA OF A PUBLIC 
POLICY MONITORING AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE 
EVALUATION 

 
ABSTRACT: The changes in the Brazilian state in the last decade towards a managerial 
profile, congregate a series of actions that seek to include the participation of citizens in 
various stages of proper management. However, only recently, the Public Administration has 
established concrete measures of involvement of society through legislation that determines 
and directs the publicity of his actions, which gives the company access to data that were 
previously available only to public officials, which wounds, including one of the main pillars 
of democracy: access to information. Despite the internal and external control bodies have 
begun work to encourage social control through public awareness in seeking administrative 
information to monitor the course of public resources is not a priority of the Brazilian Public 
Administration participatory management with a view that, although there is legislation, are 
still non-existent public policies that encourage monitoramente and organizational 
performance of public institutions. This research aims to, from a review of the theoretical 
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framework for the topic available in the literature, point out the importance of building an 
agenda of public policy monitoring and evaluation of organizational performance. As a result 
it was found that the integration of society with the public administration would enable 
greater control and resolution of social problems and deficiencies more efficiently providing 
appropriate solutions for your needs. 

KEYWORDS: Public Administration; Social control; Transparency. 
 

INTRODUÇÃO 

O modelo de Administração Pública, ao longo dos anos e de forma progressiva, 

adaptou-se aos seus usuários – os cidadãos brasileiros. As reformas ocorridas no final do 

século XX assumindo normas e técnicas com um viés gerencial, prioritariamente voltada ao 

resultado das ações do Estado e focando no bem-estar da sociedade, deveu-se à percepção de 

que a gestão do atendimento das necessidades sociais é o objetivo do Estado, considerando, 

contudo, que tais demandas são crescentes em contraponto aos recursos que são limitados. 

A Administração, em modelos Patrimonialista e Burocrático, já não atendia mais às 

necessidades estatais, assim, a modernização nas práticas de gestão, bem como, o anseio por 

maior transparência, eficiência, eficácia e efetividade nas ações para que os órgãos de controle 

interno e externo e a sociedade possam avaliar e monitorar os atos dos gestores, se fortaleceu. 

O advento da Constituição Federal de 1988 contribuiu para o surgimento da ordem 

democrática através do empoderamento do cidadão, ao colocá-lo em evidência no elenco de 

direitos e garantias que trouxe em seu texto. A partir de então, os brasileiros puderam decidir, 

opinar e atuar em questões que anteriormente eram exclusividade de gestores públicos. Para 

viabilizar esse papel mais atuante, a própria Carta Magna, os municia com o direito de acesso 

às informações nos incisos XIV e XXXIII do artigo 5º, que apresentam o direito de acesso à 

informação e o direito de receber informações dos órgãos públicos, como também o artigo 37 

da Carta Magna que inclui o princípio da publicidade.  

Em 2011, com a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11) foi regulamentado o 

acesso dos cidadãos aos documentos e informações de ordem pública, por meio de portais de 

transparência na internet, por meio dos quais é possível acompanhar as informações 

atualizadas sobre recursos públicos e a atuação da administração direta e indireta de todos os 

poderes e entes federativos. Destarte, essas medidas legais fizeram emergir uma sociedade 

informacional ciente de seus direitos e capaz de cobrá-los formalmente fiscalizando e 

confrontando gestores públicos acerca de decisões administrativas.  
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Em meio a tantas demandas da sociedade, temos as políticas públicas, concebidas com 

vistas a melhorar a qualidade dos serviços disponibilizados por meio da gestão eficiente dos 

recursos públicos, e que são aplicadas através de programas desenvolvidos para encontrar 

soluções após a identificação de problemas da sociedade. 

Makón apud Santos (2012) afirma que 

a implementação de uma gestão orientada para resultados no setor público 
deve envolver – além do desenvolvimento de processos sistemáticos de 
planejamento estratégico, de mudanças metodológicas no processo de 
formulação dos orçamentos e da otimização dos processos administrativos – 
a implantação de sistemas efetivos de monitoramento, controle e avaliação 
da gestão que permitam o acompanhamento dos resultados e processos por 
meio de indicadores que identifiquem os desvios e suas causas e a 
introdução de medidas corretivas tempestivas. 

Sendo assim, na definição das questões a serem tratadas pelo Estado, a necessidade do 

desenvolvimento de técnicas e ações de monitoramento e avaliação de programas, para 

assegurar melhores resultados na Administração Pública, tem tido tanto destaque que o 

mesmo confunde-se com a própria política pública do Estado.  

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

A sociedade caracteriza-se por sua diversidade quanto a gênero, idade, etnia, religião, 

valores, ideais, rendas, profissões, etc. Assim sendo, os interesses são os mais diferentes 

possíveis e, sendo os recursos para bem atender a todos os cidadãos escassos, estes se reúnem 

em grupos de interesses semelhantes denominados Sociedade Civil Organizada (SCO) – 

sindicatos, associações, ONGs, entidades, entre outros - para disputarem, junto aos gestores 

públicos (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário) o atendimento às suas expectativas. 

Desta forma, pode-se dizer também que as Políticas Públicas, nada mais são, que o resultado 

da competição entre os segmentos da sociedade para garantir o atendimento de seus 

interesses. 

De acordo com o Manual de Políticas Públicas (2008) 

Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos 
(nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da 
sociedade e o interesse público. É certo que as ações que os dirigentes 
públicos (os governantes ou os tomadores de decisões) selecionam (suas 
prioridades) são aquelas que eles entendem serem as demandas ou 
expectativas da sociedade. Ou seja, o bem-estar da sociedade é sempre 
definido pelo governo e não pela sociedade. Isto ocorre porque a sociedade 
não consegue se expressar de forma integral. Ela faz solicitações (pedidos ou 
demandas) para os seus representantes (deputados, senadores e vereadores) e 
estes mobilizam os membros do Poder Executivo, que também foram eleitos 
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(tais como prefeitos, governadores e inclusive próprio Presidente da 
República) para que atendam as demandas da população. 

Como é impossível aos gestores atenderem a todos os constantes e inúmeros problemas 

da sociedade, é necessário que se estabeleçam as questões prioritárias a serem abordadas pelo 

governo. A definição da lista, pois, reconhecendo os principais problemas sociais, 

estabelecendo quais serão tratados e quais serão desconsiderados, chama-se Formação da 

Agenda. 

Ainda segundo o Manual de Políticas Públicas (2008) 

O processo de formulação de Políticas Públicas, também chamado de Ciclo 
das Políticas Públicas, apresenta diversas fases: 

• PRIMEIRA FASE - Formação da Agenda (Seleção das Prioridades) 

• SEGUNDA FASE - Formulação de Políticas (Apresentação de Soluções ou 
Alternativas) 

• TERCEIRA FASE - Processo de Tomada de Decisão (Escolha das Ações) 

• QUARTA FASE - Implementação (ou Execução das Ações) 

• QUINTA FASE - Avaliação 

Temos, portanto, que a Agenda é a própria definição dos problemas, o apontamento do 

que deve ser modificado, ainda antes de sugerir soluções e de pensar em estratégias, é a 

percepção do que não está dando certo na sociedade e que deve mudar para melhor. As 

políticas públicas, advindas dessas necessidades, são implementadas através de programas. 

Logo, os resultados desses programas devem ser congruentes com os objetivos previstos na 

política. 

Conforme o Manual de Políticas Públicas (2008) 

Existe uma série de elementos que contribuem para que determinado 
problema se insira na Agenda Governamental, dentre os quais podemos 
citar, a título ilustrativo: 

 A existência de indicadores, que são uma série de dados que mostram a 
condição de determinada situação. Se esses indicadores apresentarem uma 
situação problemática, ela poderá ser inserida na Agenda Governamental 
para sofrer interferência do poder público. Um exemplo seria uma alta taxa 
de mortalidade de micro e pequenas empresas nos primeiros meses de sua 
existência, o que poderia resultar em uma política pública voltada para esse 
segmento; 

 Eventos Simbólicos. Situações que, pela repercussão social que causam, 
chamam a atenção para determinados problemas, como casos de crimes 
violentos que, pela comoção na população, podem dar início a ações do 
governo que busquem evitar que outros crimes parecidos ocorram; 
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 Feedback das ações governamentais. São os resultados obtidos com 
programas anteriores, encerrados ou não, que apontam falhas nas medidas 
adotadas pelo referido programa avaliado ou outros problemas que até então 
não recebiam atenção governamental. Em geral, são frutos de avaliações das 
políticas. 

Os processos institucionais também desempenham um relevante papel 
na definição da Agenda. A rotina administrativa e as regras do sistema 
político produzem uma dinâmica que influi na inclusão de determinado 
tema. Como exemplo, podemos citar o fato de que os períodos de transição 
de governos são apontados como aqueles onde a Agenda muda com maior 
facilidade, o que também demonstra a importância da visão dos políticos 
sobre quais temas devem receber maior atenção. 

As distorções entre o que foi objetivado e os resultados alcançados são identificados na 

análise e avaliação do desempenho dos programas. Assim, as avaliações do desempenho 

organizacional buscam examinar em que medida a intervenção governamental contribuiu para 

a solução de um problema ou o atendimento às demandas da sociedade. 

 

MONITORAMENTO 

Em definição dada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), o monitoramento é um processo contínuo de coleta de informações que utiliza de 

indicadores previamente definidos com a finalidade de fornecer informações sobre o 

progresso e o alcance dos objetivos. 

Acerca do tema, VAITSMAN et al (2006), explica que  
Monitoramento consiste no acompanhamento contínuo, cotidiano, por parte 
de gestores e gerentes, do desenvolvimento dos programas e políticas em 
relação a seus objetivos e metas. É uma função inerente à gestão dos 
programas, devendo ser capaz de prover informações sobre o programa para 
seus gestores, permitindo a adoção de medidas corretivas para melhorar sua 
operacionalização. É realizado por meio de indicadores, produzidos 
regularmente com base em diferentes fontes de dados, que dão aos gestores 
informações sobre o desempenho de programas, permitindo medir se 
objetivos e metas estão sendo alcançados.  

Pode-se inferir, portanto, que monitoramento do desempenho organizacional é o 

acompanhamento contínuo e permanente dos dados referentes às atividades desenvolvidas 

pela Administração Pública, através de indicadores de desempenho, informando aos gestores 

e à sociedade, ainda durante a execução, se as metas estabelecidas na fase de planejamento 

das Políticas Públicas estão sendo cumpridas, permitindo, em momento oportuno, a 

confirmação ou correção das ações. 
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AVALIAÇÃO 

Weiss apud Santos (2012) define avaliação como “a atividade em que se busca aferir as 

operações ou resultados de um programa ou política, comparando-as a um conjunto de 

padrões (explícitos ou implícitos) previamente definidos, com vistas a contribuir para o seu 

aperfeiçoamento”. 

Para o Banco Mundial (2004) 

o monitoramento e avaliação (M&A) das atividades de desenvolvimento 
proporciona às entidades governamentais, gestores do desenvolvimento e 
sociedade civil meios aperfeiçoados para aprenderem à custa das 
experiências passadas, melhorarem a prestação de serviços, planejarem e 
atingirem objetivos e demonstrarem resultados às partes interessadas, como 
parte do processo de responsabilização. 

Os programas de governo surgem da demanda da sociedade pela resolução de 

problemas e a avaliação dos mesmos é uma ferramenta que serve tanto como subsídio para 

tomada de decisão do gestor quanto à alocação de recursos públicos e aperfeiçoamento das 

ações como meio de exercício da democracia com a publicização dos atos da gestão. Assim, é 

possível apreender que é a avaliação que vai determinar as recomendações que objetivem 

redução de custos, utilização adequada de insumos, aperfeiçoamento de processos, 

capacitação dos implementadores, melhoria nos controles, implantação de boas práticas, 

dentre outras medidas. 

A avaliação está voltada, portanto, ao desempenho uma vez que é quem mensura a 

eficiência e eficácia dos programas de governo, analisando se o mesmo resolveu o problema 

social utilizando os recursos disponíveis da melhor maneira possível, dentre todas as 

alternativas. Tem por objetivo, portanto, informar se o resultado alcançado foi o estabelecido 

como meta inicial. 

 

CONCLUSÃO 

A literatura estudada revelou que o monitoramento e a avaliação de políticas públicas 

são ferramentas fundamentais na formulação das melhores maneiras de intervenção política 

quando da alocação de recursos públicos definindo as prioridades e as estratégias para uma 

melhor administração dos mesmos, prezando pela observância de princípios como da 

eficiência, eficácia e economicidade. Esses dois mecanismos são considerados como peças 

centrais do ciclo de projetos da Administração Pública. 

O crescimento das demandas sociais e a limitação dos recursos disponíveis, aliados aos 

mais diversos meios de comunicação e à educação social, realizada por órgãos de controle, 

que vem empenhando-se em informar à sociedade sobre seus direitos e os deveres dos 
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gestores públicos, tem feito com que a formação da agenda de políticas públicas não se limite 

a uma mera troca de favores entre políticos, visando seus interesses próprios.  

As efetivas cobranças da população para que os problemas que as cercam sejam 

resolvidos, tem se fortalecido e chegado aos governantes, que, ainda que de maneira morosa, 

tem entendido que a ineficiência, ingerência e a falta de publicidade nas ações é punida, ainda 

que não seja nas urnas pelos eleitores, mas por órgãos de controle interno e externo. 

Tendo a sociedade clamado por transparência nas atividades dos gestores públicos, a 

formulação de ferramentas que viabilize o monitoramento e a avaliação do desempenho dos 

programas faz-se cada vez mais inevitável. A necessidade de conhecimento dos dados e 

informações da utilização de recursos públicos é argumento suficiente para definir Agenda de 

Política Pública cujo objetivo seja monitorar e avaliar o desempenho organizacional. Talvez, 

o que ainda falte para que se torne realidade, seja interesse político e uma maior pressão por 

parte das Organizações Sociais, que, por terem outras prioridades mais urgentes, não dão a 

devida importância ao gerenciamento dos programas já existentes. 

Atualmente já existe a divulgação de uma maior quantidade de dados e informações 

acerca da utilização dos recursos públicos, como o Portal da Transparência – sítio de 

divulgação de dados financeiros do Poder Executivo, entretanto, ainda é negligenciada uma 

maior divulgação de relatórios analíticos e a implementação de um sistema de monitoramento 

que abranja um cronograma de atividades de fiscalização, com dimensionamento de custos e 

responsabilidades, para que a população tenha subsídios para exigir dos gestores públicos um 

melhor desempenho dos programas. 

É possível concluir, então, que transformar em política pública, um meio de permitir à 

população monitorar a avaliar a gestão seria um enorme avanço na Administração Pública 

brasileira. 
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RESUMO: A formação do preço de venda de produtos não é tarefa fácil, pois exige conhecimentos 
para que o preço colocado a disposição do mercado seja capaz de gerar uma margem de lucro para o 
empresário, bem como seja acessível para o mercado consumidor. Neste artigo faz-se um 
levantamento sobre o processo de formação do preço de vendas dos bordados da cidade de São João 
dos Patos/MA, verificando a sua produtividade e seus resultados. Sabe-se que o  processo de formação 
de preço de venda de produtos é essencial para que um negócio alcance o sucesso. A presente pesquisa 
parte do pressuposto de que a utilização dos custos na formação do preço de venda dos produtos pode 
auxiliar na obtenção de vantagens competitivas. Neste sentido, torna-se fundamental que as 
bordadeiras locais possuam o conhecimento da estrutura de custos de seus negócios para a adoção de 
políticas de formação de preço condizente com o mercado de atuação e, principalmente, com os 
objetivos organizacionais.  
Palavras-chave:  Bordadeiras; Custos; Preço de vendas  

 

THE IMPORTANCE OF SALES PRICE FORMATION AND ITS  
RELATIONSHIP WITH PROFITABILITY: A study of the embroiderers  
of Sweetheart of the Hinterland - São João dos Patos / MA 
 
ABSTRACT: The formation of the product selling price is no easy task, as it requires  knowledge that 
the price put the market's willingness to be able to generate a profit for the  business, and is accessible 
to the consumer market. This article presents a survey of the  training process of the sales price of 
embroidery in São João dos Patos / MA, checking your  productivity and results. It is known that the 
process of product sales price formation is  essential for a business to reach success. This research 
assumes that the use of costs in the  formation of the sale price of products can assist in obtaining 
competitive advantages. In this  sense, it is essential that local embroiderers have knowledge of the 
cost structure of their business to adopt pricing policies consistent with market performance and 
especially with  organizational goals.  
Keywords: Embroiderers; costs; Sales Price 

 

INTRODUÇÃO 

A produção artesanal é uma atividade  de suma importância tanto para a economia 

local, bem como a identidade cultural de uma região, sendo que trabalhador artesanal é 

contemporâneo e sua presença na sociedade e na economia de hoje se faz de modo particular. 

Trata-se, não apenas de um meio de sobrevivência, mas uma atividade que demanda 
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habilidades e capacidades especificas, consideradas não apenas manuais, mas sobretudo 

criativas ( KELLER,2011) 

O trabalhador artesanal é atual, mesmo na grande expansão de produtos industriais, e sua 

presença na sociedade e na economia de hoje se faz de modo particular.  Não é raro no sertão 

nordestino o oficio do bordado desenvolvido por mulheres no intuito de contribuir para a renda 

familiar, um bom exemplo disso é a cidade de São João dos Patos/MA, um lugar no sertão maranhense 

que tem muita história pra contar, mais sem dúvidas o que mais se destaca nesta cidade é o título de 

capital dos bordados. Esse título se justifica pela  qualidade e criatividade, bem como pelo seu volume 

de produção 

A importância da fabricação de bordados na cidade de São João dos Patos é bem 

significativa, sendo considerada uma atividades que geram renda na cidade, principalmente 

para as mulheres. A produção de bordados na namoradinha do sertão- São João dos Patos/MA 

virou uma tradição que vem passando de geração a geração, pois o que se ver aos redores da 

cidade é um intenso fluxo de bordadeiras que dedicam várias horas do seu dia para trabalhar 

na confecção de bordados, tornando-se uma atividade rentável, para aqueles que não 

conseguem adentrar ao mercado de trabalho formal. 

A produção artesanal de bordados da cidade é bastante diversificada, como demonstra a 

tabela 01, que apresenta um painel com os principais produtos elaborados pelas bordadeiras locais e o 

preço médio de venda destes produtos. 

 

Tabela 01: Preço Médio dos bordados e redes produzidos em São João dos Patos 

Produtos Valor médio 

Toalhas de mesa R$ 500,00 a R$ 700,00 

Caminhos de mesa R$ 130,00 a R$ 180,00 

Centros R$ 40,00 a R$ 60,00 

Jogos americanos R$ 125,00  

Guardanapos R$ 18,00 a R$ 25,00 

Redes R$ 400,00  

Colchas de cama (com fronhas) 
Solteiro: R$ 180,00 a R$ 250,00 

Casal: R$ 200,00 a R$ 300,00 

Toalhas de banho R$ 75,00  

 Fonte: NOLETO e LOAYZA/2013 

 

A partir da análise deste panorama com relação a produção artesanal, verifica-se  que a 

fabricação de bordados na cidade é bem relevante, pois grande parte das mulheres da cidade 
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desenvolvem esta arte, e desta tiram o sustento do seu lar. Grande parte destas bordadeiras trabalham 

de forma autônoma, ou organizada em grupos- sendo este ainda pequeno -, produzindo peças em 

pequena escala, e muitas vezes sob encomenda  de clientes; e dessa forma contribuem para o sustento 

do lar, bem como para o crescimento da produção e da economia local, além da interação em uma 

sociedade ainda hoje considerada excludente.  

  

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa foi aplicada  junto as bordadeiras  da cidade de São João dos 

Patos/MA, utilizando como instrumento para coleta de dados a observação local, bem como a 

aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas  previamente elaborado, 

buscando coletar dados sobre a profissão de bordadeira, mais especificamente priorizando 

conhecer o volume de vendas realizadas, bem como que estratégias utilizam para determinar o 

preço final de seus produtos. 

 A abordagem aplicada foi a qualitativa devido a impossibilidade de descrever os 

resultados obtidos em números, sendo assim, abandonado o uso da estatística para a avaliação 

dos dados coletados, mas analisados indutivamente pelo pesquisador. Quanto ao objetivo, 

tratou-se de uma pesquisa explicativa, pois a mesma identifica como as bordadeiras elabora os 

preços de venda, bem como a estratégia de precificação. 

 A metodologia da pesquisa foi delineada na taxionomia de Vergara (2010), o qual 

classifica as pesquisas quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, trata-se de uma 

pesquisa explicativa, pois busca esclarecer como as bordadeiras  elaboram seus preços de 

venda. Quanto aos meios, tratou-se de uma pesquisa de campo, pois é elaborada dentro de um 

universo de bordadeiras da cidade, que trabalham de forma autônoma, ou vinculada a 

instituições como é a Agulha Criativa ou Casa dos Bordados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

São João dos Patos/MA é uma cidade comum a maioria espalhada pelo interior do 

país: economia voltado para  a agricultura de pequena escala, comércio e prestação de 

serviços, sendo que grande parte da renda da população é decorrente  dos funcionários 

públicos, aposentados,  venda de produtos – inclusive o bordado e a distribuição de renda  

realizada pelo  governo federal. 

Pela própria conjectura local de distribuição de renda, uma cultura que vem 

passando de geração a geração é a produção de bordado manual, que atualmente é realizada 

por um contingente significativo de famílias, principalmente mulheres, que viram nesta 
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atividade uma oportunidade de geração de renda, bem como  uma forma de contribuir   no 

sustento do lar, ou  na maioria dos casos, sendo a única fonte de renda para as famílias. 

Pesquisas realizadas com trinta bordadeiras da cidade, todas do sexo feminino, 

demonstram que a faixa etária das bordadeiras é bastante diversificada, comprovando que o 

ofício na sua maioria passa de mãe para filha, já que é bastante comum nos fins de tarde 

mulheres se organizarem nas portas de suas casas para a produção dos bordados. 

Quanto a escolaridade destas mulheres 57% concluíram o ensino médio, e por não 

terem outra opção de entrar no mercado de trabalho formal - que são escassos na cidade e 

muitas vezes remuneram abaixo do valor ganho com a produção dos bordados , optam por  

realizar a produção artesanal de forma não sistematizada para adquirirem renda e assim poder 

contribuir com o sustento do seu lar. 

Um fato interessante desta pesquisa é que 90% das bordadeiras entrevistas, a única 

atividade exercida de forma remunerada é  com a produção de bordados, sendo que os 10% 

restantes dividem seu tempo nas profissões de lavadeiras, domésticas e manicure  conciliando 

com a produção de bordados. 

 O tipo de bordado mais praticado pelas bordadeiras patoenses utilizam a técnica do 

ponto cruz, com acabamento das peças em crochê, sendo os produtos mais fabricados por 

estas mulheres : pano de fogão, caminho de mesa, jogos de almofadas, lenções de cama e 

outros que são elaborados a partir da necessidade dos clientes. 

O trabalho desenvolvido por estas mulheres  demandam  tempo e trabalho, já que as 

peças exigem concentração na sua elaboração e atenção na produção, pois a confecção é 

bastante demorada e exige o trabalho com vários instrumentos como agulha, tesouras e linhas. 

Segundo dados  da pesquisa,  as mulheres dedicam de 03 a 08 horas por dia do seu 

tempo na confecção dos bordados e só conseguem finalizar de 01 a 03 peças por semana, isto 

dependendo do tipo de peça que esta sendo elaborada e da complexidade dos desenhos a 

serem transpostos para o produto; demonstrando assim a complexidade da atividade, já é 

totalmente manual e artesanal. 

Na cidade existem duas associações voltadas ao fomento da produção local de 

bordados :  a Casa dos Bordados, entidade incentivada pela gestão municipal e a AMAC - 

Associação de Mulheres da Agulha Criativa. 

 Assim percebe-se que a atividade de bordado é bastante rentável na cidade, justificada 

pela quantidade e distribuição das peças  produzidas ,  sendo distribuída dentro do próprio 

estado,  e  em outros estados como Minas Gerais e Pará, além de  mercados exteriores  como 

Japão, Índia e Itália. 
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Um fator que merece atenção é que a cidade ostenta o título -  a cidade dos bordados 

-  e no entanto, ainda não existe uma política pública consolidada  voltada para o fomento 

desta atividade, sendo que a produção de bordados é feita de forma individual,  sem  

incentivos e organização, fazendo com os produtos elaborados não possuam uma identidade 

própria, que poderiam destacar e agregar um diferencial nas peças, e assim aumentar o 

volume da produção e consequentemente o volume das vendas, tornando-se assim um bem 

imaterial da cidade. Neste sentido o artesanato por se trata de uma arte popular tem um 

diferencial competitivo de mercado, pois incorporação a cultura de lugar . 

 A arte de bordar já faz parte do cotidiano das mulheres patoenses, agora resta saber 

de forma técnica como estas mulheres estão vendendo  a  sua produção, pois não basta apenas 

produzir, tem-se elaborar produtos de qualidade, que atendam o mercado, bem como seja 

capaz de gerar lucros, tanto para incrementar a produção, bem como gerar receitas para o 

sustento das bordadeiras. 

 A primeira questão levantada foi referente ao registro sobre a quantidade de 

materiais utilizados na confecção das peças, ficando claro que a maioria não mantem este 

controle com relação aos insumos utilizados, desenvolvendo a sua produção de forma 

desorganizada  e sem clareza sobre a quantidade de materiais utilizados em cada peça. 

Como o trabalho com bordado acontece de forma informal para a maioria das 

mulheres, isso faz com que estas não mantenham um controle rigoroso sobre a sua produção, 

não registrando os insumos utilizados em suas peças, apenas compram-os e utilizam na 

produção, sem ter o controle de quanto é utilizado em cada peça. E este dado reflete um ponto 

crucial na formulação do preço de vendas, pois como estabelecer o preço final se não se 

conhece os gastos ocasionados no decorrer do processo. 

Segundo  Dubois (2009) controlar e reduzir custos, formar corretamento os preços de 

vendas de bens e serviços e arquitetar a estrutura operacional formam a receita básica para o 

sucesso e a sobrevivência de uma organização. 

Outro ponto analisado na pesquisa referia-se a  utilização dos insumos no processo 

produtivo das peças como: máquinas, embalagens, linhas e como estes eram considerados no 

momento da precificação final; demonstrando que além de não registrarem estes aspectos, as 

bordadeiras não consideram no momento da venda dos produtos os gastos realizados na 

aquisição dos insumos, nem mesmo os gastos realizados na venda. 

Este dado reflete a precariedade da informação que as bordadeiras possuem em 

relação a correta formação do preço de venda de seus produtos, já que não consideram o valor 
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gasto com os insumos para a produção no momento da venda final dos produtos, e isso faz 

com que desconheça os valores investidos, bem como deverá retornar ao negócio. 

No entanto é importante saber quanto custa o seu produto ( matérias- primas, mão de 

obra, produção, infraestrutura etc) para que a elaboração do preço seja bem feita. 

 Outro questionamento realizado buscou investigar se as bordadeiras conseguem 

distinguir a diferença entre material direto e indireto utilizado na produção dos bordados, 

ficando evidenciado que a maioria por não manterem um registro formal de seus gastos não 

conseguem separar os materiais diretos e indiretos, ocasionando assim distorções entre o que 

foi gasto com o preço final de vendas, gerando um preço por  “indução”, considerado aqui 

como aquele preço que se estabelece sem nenhum critério técnico e que propiciar a falsa 

sensação de lucro. 

Um dos objetivos da pesquisa era verificar se as bordadeiras  reconhecia os termos 

técnicos de custos e despesas, já que são pontos chaves para o processo de compreensão do 

melhor gerenciamento do preço de vendas, e ficou constatado que estes termos não fazem 

parte do dia-a-dia destas mulheres, nem mesmo o entendimento superficial destes conceitos. 

Conforme Morante (2009) conhecer a diferenciação entre custos e despesas e de 

fundamental importância para o processo de precificação, já que um está relacionado a 

produção e outro ao processo de venda, e que a sua distinção começa pelo próprio conceito 

onde  custo é todo e qualquer gasto para se colocar o produto na prateleira, e despesas é um 

conceito diferente de custo, que é o gasto para se colocar o produto até o cliente final. Ou seja, 

estes conceitos são de suma importância para as bordadeiras, pois necessitariam ter bem claro 

os gastos realizados na elaboração do produto ( custos), e em seguida os gastos posteriores 

que são realizados na venda dos bordados ( despesas). 

 Quando questionadas sobre os itens que são levados em consideração no momento 

da venda de seus produtos, as bordadeiras elencaram vários fatores que auxiliam no momento 

de precificarem seus produtos,  sendo que 71% colocam como fator chave o valor da mão de 

obra, que segundo elas é considerado o lucro de cada peça produzida. 

O item mais citado foi a incorporação do valor da mão  de obra no momento do 

estabelecimento do preço de final de seus produtos, ficando em segundo plano o material 

gasto e o lucro que pretende alcançar. Percebe-se assim que o critério mais utilizado na 

elaboração do preço de seus produtos esta relacionado ao valor da mão de obra utilizada, 

sendo estabelecida sem nenhum parâmetro, apenas nas experiências das bordadeiras. Esta 

ação faz com que deixem de associar a mão de obra como item do composto do custo, 

deixando de remunerar cada peça, sendo desconsiderado a margem de lucro. 
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Outro item levantado buscou conhecer que critério era adotado para estabelecer o 

preço de vendas e ficou claro que o fator mais importante é o cliente e a concorrência: o que 

quer comprar, como vai pagar, quanto vai pagar, qual o valor de cada peça no mercado, ou 

seja, utilizam mesmo que de forma intuitiva e de forma não sistematizado, métodos propostos 

por estudiosos do marketing. 

Para a maioria das bordadeiras o foco do preço de seu produto esta relacionado a sua 

clientela, que é na sua maioria intermediários que compram os bordados para serem 

revendidos em outros estados como Minas Gerais e Pará. Estes adquirem estas mercadorias a 

preço de custos, se podemos denominar assim, já que os gastos realizados para produzir as 

peças corresponde a um valor, acrescido da mão de obra utilizada. 

Com relação ao lucro alcançado com a venda dos bordados, a maioria diz que a sua 

preocupação é em poder cobrir o valor dos materiais  gastos e o valor da mão de obra 

utilizado, pois concebem o valor da mão de obra como lucro . 

Sendo assim, percebe-se que a maior preocupação das bordadeiras é com o valor da 

mão de obra e não com o lucro em si. Este tipo de raciocínio é bem como entre os leigos com 

relação a estrutura básica na formação do preço de vendas, já que acreditam que os gastos 

com materiais, mais a mão de obra ocasiona no preço final de vendas, sendo considerado 

como lucro o valor da mão de obra. Assim, o cálculo correto dos preços de produção e de 

venda é fundamental para a sobrevivência das bordadeiras e a manutenção de seu negócio. 

 Buscando conhecer a concepção dos seus produtos, indagou-se qual o diferencial 

dos bordados produzidos em terras patoenses e foram unanimes em afirmar que o item que 

distingue seu produto dos demais é a qualidade do ponto realizado por estas mulheres. 

Quando perguntado se o valor pago pelo trabalho realizado era justo, 90% afirmaram que o 

preço não era justo, visto o tempo que levam para produzir as peças é demorado e exige 

dedicação, muitas vezes comprometendo a sáude da bordadeira,  bem como o valor gasto na 

compra de material. 

Um fato que chamou atenção nesta pesquisa é que o comércio local apresenta 

disponibilidade variada de estabelecimentos que vendem os insumos para o processo de 

bordados, mas que este fato não influencia no momento da compra, pois a maioria das 

bordadeiras não realizam pesquisas de preços para adquirir produtos com menor preço. 

Este tipo de comportamento das bordadeiras patoenses influencia fortemente no 

aumento dos custos na produção das suas peças, já que as mesmas não buscam adquirir 

materiais a preços mais acessíveis, impossibilitando assim, o aumento na compra de insumos 

e consequentemente o aumento da produção.  
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Como nas relações de mercado tudo deve ser pautado em analises, o preço de venda 

de uma mercadoria é uma das variáveis estratégias de extrema relevância, pois a sua 

determinação e seu gerenciamento exigem do empreendedor a observação de um conjunto de 

variáveis; ou seja, precisa conhecer a estrutura de mercado em que atua, principalmente 

referente ao mercado concorrente, ou seja, conhecer as pessoas ou empresas, que oferecem 

mercadorias iguais ou semelhantes;  e neste aspectos as bordadeiras patoenses estes atentas. 

Percebe-se que neste ponto que além de conhecer os custos, despesas e margem de lucro é 

preciso que se analise o mercado ao qual esta inserido, pois este serve de parâmetros para a 

elaboração do preço de venda dos produtos. 

Além disso,  o preço é um fator determinante para criar uma clientela fiel, mas 

observe se , além disso, os produtos oferecidos tem a mesma qualidade de atendimento que os 

seus concorrentes, incluindo o pós-venda. 

Um ponto que merece atenção com relação ao mercado diz respeito ao volume de 

vendas, o destino das vendas e o valor pago nestas transações. Ficou claro que as bordadeiras 

patoenses tem optado por não se associarem a Casa dos Bordados ou a AMAC por não 

compartilharem das políticas adotadas, e tem preferido realizar suas vendas individuais, por 

acreditarem que a lucratividade é bem maior. Com isso tem realizado suas vendas a 

intermediários  - pessoas que apenas compram para revendas – da cidade ou de outros 

estados. 

Este ponto é bastante preocupante, pois o valor das vendas do preço dos bordados cai 

consideravelmente em decorrência da quantidade comprada por estes intermediárias, fazendo 

com que a venda das peças saiam por preço de custo, não gerando benefícios financeiros para 

as artesãs que estão diretamente envolvidas com a produção, e este fato tem desestimulado 

muitas bordadeiras da cidade a buscarem outras fontes de renda, e isto tem diminuído a 

quantidade de pessoas envolvidas com a produção de bordados na cidade. 

Por venderem seus produtos diretamente a intermediários o valor médio com a 

produção de bordados faz com que o preço final cobrado cubra apenas o valor do material e a 

mão de obra utilizada, gerando a falsa ideia de lucro, mas não possibilitando o aumento e a 

organização do negócio, tornando-se assim uma atividade secundária.  

 

CONCLUSÕES 

O processo de formação do preço de vendas de um produto não é tarefa, já que 

envolve um conjunto de fatores como conhecimento dos insumos necessários, análise de 
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mercado, capacidade produtiva e outros, que influenciam e que merecem ser levados em 

consideração para que o processo não seja prejudicado. 

A atividade de bordados na cidade é uma tradição que passa de geração a geração, uma 

atividade que se tornou tradição entre os patoenses, pois o que se é observado é a grande quantidade 

de peças produzidas na cidade, mas deve-se lembrar sobre  a dificuldade do escoamento da produção – 

ponto crucial entre as bordadeiras, desencadeando na quedas de preços e a desvalorização dos 

bordados na cidade e região.  

Nas pesquisas feitas junto ás bordadeiras pôde se observar um questionamento comum – 

consideram seus bordados desvalorizados principalmente quando se trabalha de forma autônoma, pois 

os revendedores não querem pagar o preço criado por elas que na maioria das vezes cobram apenas 

pela sua mão de obra sem adicionar os custos e as despesas no processo de produção e venda.              

Uma medida cabível para sanar estas questões seria a implantação de políticas públicas voltados 

para o incentivo e valorização da arte local, bem como oportunizar as bordadeiras a participarem de 

cursos de formação continuada. 

Como recomendação sugere-se que: 

- O Instituto Federal de Educação, Campus São João dos Patos busque mobilizar as autoridades 

locais – administração pública estadual e municipal, SEBRAE, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, 

Caixa Econômica Federal e outros parceiros  para realizar um diagnóstico sobre a arte de Bordar em 

São João dos Patos, e a partir deste elaborar um plano de ação  para ser implantado, buscando o 

desenvolvimento socioeconômica das bordadeiras locais. 
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo apresentar aspectos importantes sobre a 
rede de defesa e proteção ao consumidor, bem como refletir sobre a atribuições de alguns 
órgãos como PROCON e Vigilância Sanitária no contexto da Região Centro Sul de Sergipe, 
especificamente na cidade de Lagarto. Trata-se de uma pesquisa exploratória bibliográfica e 
de campo, realizada pelo Laboratório de Empreendedorismo e Sustentabilidade do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), no período entre os meses de 
março a setembro de 2016. A partir dos referenciais pesquisados foi possível eleger e visitar 
dois órgãos de proteção e defesa dos direitos do consumidor, a saber, uma unidade do 
PROCON em Aracaju (considerando que esta unidade atende todo o estado de Sergipe) e uma 
unidade da Vigilância Sanitária da cidade de Lagarto (Região Centro Sul do Estado de 
Sergipe). O próprio sistema de informações de acidentes de consumo não é amplamente 
divulgado dificultando o conhecimento por parte dos cidadãos. Diante do exposto nota-se que 
a estrutura física, a organização do sistema de dados e equipe de trabalho do PROCON/SE e 
vigilância sanitária dos municípios precisam ser reforçadas para que estes órgãos possam 
ampliar seu âmbito de atuação territorial, uma vez que trabalham com escassez de recursos 
humanos e financeiros. 
Palavras–chave: defesa, relações, consumo 
 

 THE IMPORTANCE OF NETWORK PROTECTION AND CONSUMER 
PROTECTION: THE SURVEILLANCE CASE SANITARY AND 
PROCON / SE 
 
ABSTRACT: This study aims to present important aspects of the defense network and 
consumer protection, as well as reflect on the functions of some organs as PROCON and 
health surveillance in the context of the Southern Region Center of Sergipe, specifically in the 
city of Lagarto/SE. This is a bibliographic exploratory and field research conducted by the 
Entrepreneurship and Sustainability Laboratory of the Federal Institute of Education, Science 
and Technology Sergipe (IFS), between the months of March to September 2016. From the 
reference surveyed was possible to elect and visit two protection agencies and defense of 
consumer rights, namely, a unit of PROCON in Aracaju (considering that this unit serves the 
entire state of Sergipe) and a unit of the Sanitary city Lagarto/SE (Region South Centre of the 
State of Sergipe). The system itself consumption accident information is not widely 
publicized difficult knowledge by citizens. Given the above it is noted that the physical 
structure, the organization of the data system and working staff of PROCON / SE and health 
monitoring of the municipalities need to be strengthened so that these bodies can expand their 
scope of territorial action, since they work with shortage of human and financial resources. 
KEYWORDS: defense, relationships, consumption 
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INTRODUÇÃO 

A motivação para o estudo surgiu da percepção e dúvida no tocante a atribuição de 

alguns órgãos e a divulgação nos sites governamentais de projetos que não são amplamente 

divulgados, a exemplo da Rede de Consumo Seguro e Saúde (RCSS)2. 

Partiu-se então do questionamento de quais seriam os entes envolvidos na rede de 

defesa e proteção ao consumidor e consequentemente de fomento ao consumo seguro e saúde  

dos quais o consumidor pode atualmente ter acesso, visto que as informações são pulverizadas 

e nem sempre claras em relação as atribuições destes órgãos.  

A partir dos referenciais pesquisados foi possível eleger e visitar dois órgãos de 

proteção e defesa dos direitos do consumidor, a saber, uma unidade do PROCON em Aracaju 

(considerando que esta unidade atende todo o estado de Sergipe) e uma unidade da Vigilância 

Sanitária da cidade de Lagarto (Região Centro Sul do Estado de Sergipe). 

A necessidade de formulação de instrumentos normativos de proteção e defesa do 

consumidor surgiu da observação da complexidade das novas relações de consumo  e de seus 

problemas, advindos do desenvolvimento industrial, tecnológico e da  ampliação do contexto 

de serviços e dos meios de comunicação publicidade. 

No bojo dos processos de democratização do sistema de governo brasileiro, a 

Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, XXXII indica que “o Estado promoverá, na 

forma da lei a defesa do consumidor”, o que pode ser considerado como precedente para a 

criação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em setembro de 1990 (Lei n. 8.078).  

O código estabelece medidas para que os consumidores possam dispor de rede de 

proteção e defesa nas relações de consumo, além de amplo acesso à informação considerando  

a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. 

O CDC pode ser considerado um instrumento de controle social, uma vez que por meio 

de instruções normativas e da rede de instituições envolvidas é capaz de induzir 

comportamentos positivos de empresas, fornecedores e consumidores. 

 

__________ 
2 Os Estados Membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) apoiam a Rede Consumo Seguro e 
Saúde (RCSS) que pode ser considerado como um instrumento interamericano  interdisciplinar que objetiva a 
proteção dos direitos dos consumidores no tocante a segurança de produtos de consumo e sua utilização plena no 
contexto de saúde e bem estar individual e coletivo. Desta forma busca-se a união de forças de organismos 
competentes para detecção de produtos ou serviços que possam causar danos às pessoas. Fonte: < 
https://www.sites.oas.org/rcss/pt/paginas/default.aspx>.Acesso em 28 set. de 2016. 
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A partir destas mudanças pode-se formular o contexto propício para implementação da 

Política Nacional das Relações de Consumo, que:  

 
[...] Tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito 
à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das 
relações de consumo [...]- (Artigo 4º, CDC, disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496457/000970346.pdf?sequen
ce=1. Acesso em: 20 de jun. 2016). 

 

Atendendo a alguns princípios considerados de suma importância entre eles: 
 
I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de   consumo. 
II – ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: a) por 
iniciativa direta; b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações 
representativas; c) pela presença do Estado no mercado de consumo; d) pela garantia 
dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, 
durabilidade e desempenho.  
III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e 
compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento 
econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a 
ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e 
equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;  
IV – educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus 
direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; V – incentivo à 
criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança 
de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de 
conflitos de consumo;  
VI – coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de 
consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e 
criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam 
causar prejuízos aos consumidores; 
 VII – racionalização e melhoria dos serviços públicos;  
VIII – estudo constante das modificações do mercado de consumo. 

Atualmente Secretaria Nacional do Consumidor3 (SENACON) é responsável exercer as 

competências estabelecidas na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa 

do Consumidor, desta forma integra, articula e coordena o sistema nacional de órgãos de 

defesa do consumidor, como parte integrante do Ministério da Justiça e Cidadania. 

Parte importante desta rede de proteção é o PROCON (Fundação de Proteção e Defesa 

do Consumidor) presente em Estados e Municípios brasileiros. O órgão pode ser considerado 

como auxiliar do poder judiciário e funciona como mediador para que problemas decorrentes 

das relações de consumo possam ser solucionados. 

 O órgão recebe também denúncias podendo inclusive autuar estabelecimentos. Caso 

não seja solucionado o processo poderá ser instaurado em outros juizados. 

O Estado de São Paulo possui mais de duzentas unidades do órgão enquanto outros 

Estados a exemplo de Sergipe possui apenas uma unidade. O PROCON de São Paulo conta 
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inclusive com a Fundação PROCON, que realiza diversas pesquisas no âmbito dos estudos 

sobre práticas de consumo. 

 
O seu principal objetivo é propiciar o fácil acesso aos serviços que são oferecidos, 
com fito de facilitar a defesa do cidadão/consumidor, garantindo, por fim, o 
cumprimento das normas contidas no Código de defesa do consumidor e nas demais 
legislações protetivas, facilitando desta forma o pleno exercício da cidadania 
(http://www.procon.se.gov.br/. Acesso em: 10 abr. de 2016). 

 

Vale ressaltar que o PROCON do Estado de São Paulo conta com uma Fundação 

atuante no âmbito de pesquisa sobre questões de consumo. Para tanto conta com metodologias 

de coletas de dados desagregados, isto é, consonantes aos princípios norteadores dos 

mecanismos de gênero, visto que a coleta de dados como raça, sexo, gênero, idade e renda 

permitem observar em que medida homens e mulheres têm acesso aos produtos e serviços, 

inclusive mensurando o maior volume de ocorrência, faixa etária entre outras informações. 

Desta forma podem-se observar caminhos para intervenções de caráter preventivo. 

___________ 
3 A SENACON foi criada pelo Decreto nº 7.738, de 28 de maio de 2012, integra o Ministério da Justiça e tem 
suas atribuições estabelecidas no art. 106 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 3º do Decreto n° 
2.181/97. A atuação da SENACON concentra-se no planejamento, elaboração, coordenação e execução da 
Política Nacional das Relações de Consumo. Fonte http://justica.gov.br/seus-direitos/consumidor. Acesso em: 02 
set. de 2016. 

Neste tocante pode causar dúvida o papel de atuação das Vigilâncias Sanitárias, uma 

vez que colaboram como participantes da rede de consumo seguro e saúde, juntamente com 

órgãos reguladores como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), o Instituto de Pesos e Medidas 

(IPEM), e o Departamento Nacional de Trânsito.  

 
Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação 
de serviços de interesse da saúde, abrangendo: O controle de bens de consumo que 
direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas 
de processo, da produção ao consumo; O controle da prestação de serviços que se 
relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 
 

Desta forma, a rede de consumo seguro e saúde tem foco na notificação de acidentes de 

consumo, isto é quando é constatado que um produto ou serviço pode causar risco, 

insegurança ou dano à saúde. 

Outros órgãos e organizações do terceiro setor podem integrar a rede de proteção e 

defesa do consumidor a exemplo do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), da ALANA4     

e o Conselho Nacional de Autoregulamentação Publicitária (CONAR) cujo principal objetivo 
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é “é a regulamentação das normas éticas aplicáveis à publicidade e propaganda, assim 

entendidas como atividades destinadas a estimular o consumo de bens e serviços, bem como 

promover instituições, conceitos ou ideias”.   

Já o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) é uma associação civil, tem 

enfoque mais amplo na divulgação dos direitos do consumidor, pesquisas de práticas de 

consumo e enquetes sobre temas da atualidade ligados ao consumo e sustentabilidade.  

Com o desenvolvimento de organizações e associações civis pode-se observar a 

ampliação e atuação de alguns movimentos como as associações de consumidores e donas de 

casa, a exemplo da Associação das Donas de Casa, dos Consumidores e da Cidadania - SC 

(ADOCON). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa exploratória bibliográfica e de campo, realizada pelo 

Laboratório de Empreendedorismo e Sustentabilidade do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), no período entre os meses de março a setembro de 

2016.  

A partir dos referenciais pesquisados foi possível eleger e visitar dois órgãos de 

proteção e defesa dos direitos do consumidor, a saber, uma unidade do PROCON em Aracaju 

(considerando que esta unidade atende todo o estado de Sergipe) e uma unidade da Vigilância 

Sanitária da cidade de Lagarto (Região Centro Sul do Estado de Sergipe). Partiu-se então do 

questionamento de quais seriam os entes envolvidos na rede de defesa e proteção ao 

consumidor e consequentemente de fomento ao consumo seguro e saúde  dos quais o 

consumidor pode atualmente ter acesso, visto que as informações são pulverizadas e nem 

sempre claras em relação as atribuições destes órgãos.  

Como instrumentos de coleta de dados foram utilizadas entrevistas com dez  questões 

abertas direcionadas aos diretores do PROCON e da Vigilância Sanitária do Município de 

Lagarto. Dentre as questões pode-se destacar algumas delas: 

-Atribuições do órgão; volume de atendimentos, principais ocorrências, se coletam 

dados desagregados por sexo, gênero, renda e raça, quais os desafios e limitações, entre 

outras. 

 
______________ 
4 Busca minimizar e prevenir os prejuízos decorrentes dessa comunicação mercadológica, recebe denúncias de 
publicidade abusiva dirigida às crianças e atua por meio de ações jurídicas, pesquisa e educação, influenciando a 
formulação de políticas públicas e o amplo debate na sociedade civil. Disponível em: 
http://alana.org.br/project/crianca-e-consumo/. Acesso em: 02 ago. de 2016. 
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Ao serem contactados os diretores responderam as questões de forma solicita e 

atenciosa, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos.  A partir da coleta de 

dados foi possível refletir  sobre a temática prosseguindo na condução do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Durante a pesquisa pode-se notar que a disposição do sistema de proteção e defesa do 

consumidor não é clara em relação ao organograma. Existe informações pulverizadas e que 

não oferecem nexos a exemplo dos órgãos participantes da Rede de Consumo Seguro e 

Saúde. A ANVISA, O INMETRO, o Ministério da Justiça e Cidadania apresentam 

organogramas nos quais não é possível visualizar por complexo as conexões e atribuições dos 

entes participantes e seus canais de atendimento ao público. Foram visitados inúmeros sites 

para que se pudesse ter uma noção básica deste contexto.  

O próprio Ministério da Justiça e Cidadania aglutina muitas pastas, a saber: anistia 

política, arquivo nacional, classificação indicativa, “consumidor. gov”, entidades sociais, 

fundação nacional do índio, migrações e política pena. 

Não é claro ao cidadão quais sistemas são interligados e quais não possuem conexão. 

Por exemplo, o Sistema INMETRO de monitoramento de acidentes de consumo  (SINMAC) 

e o sistema de informações de acidentes de consumo (SIAC)  pode ser acionado via vigilância 

sanitária ou PROCON? Os casos de recall passam pelo aval do SIAR Sistema Interamericano 

de Alertas de Consumo? Em um contexto local mais acessível quais são as principais 

ocorrências do PROCON? Sua ação pode ser conjunta com a vigilância sanitária? 

O canal de serviços “consumidor.gov.br”  configura-se como uma opção para solução 

de conflitos pro meio da internet, “Trata-se de uma plataforma tecnológica de informação, 

interação e compartilhamento de dados, monitorada pelos PROCONS e pela Secretaria 

Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, com o apoio da sociedade”.  

 O PROCON Sergipe foi criado em Dezembro de 1991 e conta com uma estrutura 

simples que necessita de ampliação, uma vez que atende a todo Estado. Possui a unidade 

central e um posto de atendimento em um shopping da região. Segundo o Diretor responsável, 

o PROCON atende cerca de 70 ocorrências, a depender do período do ano. Épocas em que o 

mercado consumidor está “aquecido” demandam também mais reclamações.  O campeão de 

ocorrência é do ramo de telefonia e vícios de produtos e serviços, o que converge com dados 

da Associação de Consumidores PROTESTE: 
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Segundo a Associação de Consumidores PROTESTE, 

 

O vício de produto ou de serviço restringe-se ao uso e funcionamento do bem, não 
atingindo a integridade física do consumidor. É um problema ou “defeito” que não 
extrapola, impede ou compromete o simples uso do bem – como, por exemplo, a TV 
que não funciona ou o fogão que não acende. Diferentemente do fato do produto, 
quando há um risco à saúde ou segurança do consumidor. (Fonte: 
http://www.proteste.org.br/conheca-a-proteste. Acesso em: 29 set. 2016). 

 

O Diretor do PROCON informou ainda que o sistema de coleta de dados do órgão não é 

desagregado, assim não é possível à realização de pesquisas e mensurações, salvo se os 

próprios pesquisadores aplicarem instrumentos de pesquisa na ocasião do atendimento (com 

as devidas autorizações do órgão e da parte envolvida). Relatou inclusive que ocorrências 

ligadas à distinção de sexo e gênero acontecem geralmente em relação ao preço de shows e 

casas noturnas que cobram maior valor para homens e menor para mulheres. Infelizmente 

quando estas casas são autuadas mediante denúncia, os proprietários conseguem vencer os 

processos na justiça e continuam a agir desta forma. 

Dentre os desafios a serem vencidos, estão a equipe reduzida, a necessidade de 

fiscalização e principalmente a ampliação do nível de informação da população, que 

infelizmente ainda não presta atenção em contratos, cláusulas, juros e detalhes relacionados as 

práticas de consumo. 

O Diretor sinalizou que é possível o trabalho conjunto com a vigilância sanitária, uma 

vez que também podem intervir em ocorrências relacionadas à higiene e saúde. Indicou ainda 

que processos pautados em reparos de danos morais e materiais necessitam de 

encaminhamento para os juizados especiais seja estadual ou federal. Em relação a necessidade 

de atualização do site, o mesmo salientou que sua equipe no momento encontra-se reduzida, 

prejudicando assim as atualizações. 

FIGURAS 01 e 02 – Ranking dos campeões de ocorrências. Fonte: 
PROTESTE, 2016. Disponível em: https://www.proteste.org.br/seus-
direitos/direito-do-consumidor/noticia/ranking-das-empresas-mais-
reclamadas-em-janeiro-de-2016.  
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Em visita a vigilância sanitária o Diretor responsável indicou que são visitados cerca de 

10 estabelecimentos por dia, entre eles bares, restaurantes, clínicas, consultórios, estúdios de 

tatuagens, feiras livres entre outros. A demanda das ações é de fluxo corrente, pois a licença 

tem duração de um ano, assim existe um cronograma anual de estabelecimentos. As 

denúncias direcionadas ao órgão são prioridade.  

Neste contexto surgiu então a dúvida se a vigilância sanitária fiscaliza a atividade ou o 

estabelecimento, o diretor informou então que a licença é para o estabelecimento seguindo o 

“Manual de orientações para fiscalização sanitária em estabelecimentos prestadores de 

atividade física e afins”. Nenhum dos dois representantes citaram o Sistema INMETRO de 

monitoramento de acidentes de consumo (SINMAC), o sistema de informações de acidentes 

de consumo (SIAC) e a Rede de Consumo Seguro e Saúde. 

 

CONCLUSÕES 

Diante do exposto nota-se a dificuldade que o consumidor leigo pode ter ao deparar-se 

com um sistema de proteção e defesa das relações de consumo na qual as informações são 

pulverizadas. A própria cobertura territorial das Unidades do PROCON é deficitária, 

observando-se a existência de poucas unidades principalmente nas Regiões Norte e Nordeste 

do país.  O próprio sistema de informações de acidentes de consumo não é amplamente 

divulgado dificultando o conhecimento por parte dos cidadãos.  

A estrutura e equipe de trabalho do PROCON/SE e vigilância sanitária dos municípios 

precisam ser reforçadas para que estes órgãos possam ampliar seu âmbito de atuação 

territorial, uma vez que trabalham com escassez de recursos humanos e financeiros. 

A clareza e atualização das informações nos sites e sensibilização nos grandes centros 

comerciais também poderia auxiliar para a redução de ocorrências advindas das relações de 

consumo, visto que em pesquisa realizada em 2016 pelo Laboratório de Empreendedorismo e 

Sustentabilidade foi observado que os consumidores Aracajuanos participantes do estudo não 

conhecem simbologias importantes para a aquisição de produtos, desta forma o processo de 

escolha pauta-se em outros aspectos como preço, aparência do produto e necessidade, estando 

mais suscetíveis as estratégias de marketing. Notou-se ainda que em sua maioria não 

costumam manter contato com os Serviços de Atendimento ao Consumidor (SAC), salvo em 

empresas de cartões de crédito e telefonia. 

Um ponto positivo refere-se à ampliação das pesquisas relacionadas a produtos e 

serviços anterior à contratação, considerando o advento da internet. Desta forma o 

consumidor poderá ter mais opções de escolha e decidir de forma mais assertiva. 
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RESUMO: Este trabalho analisou o setor de eventos, como estratégia de 
comunicação e incremento econômico para a rede hoteleira de São Luís – MA. 
Para tal, realizou-se no mês de julho de 2014, uma pesquisa exploratória, com 
aplicação de questionários semiestruturados nos setores de eventos de seis 
hotéis afiliados a ABIH-MA, que oferecem infraestrutura de eventos em São 
Luís – Maranhão, localizados em bairros litorâneos da cidade. A abordagem 
metodológica de análise foi quali-quantitativa por meio de análise de conteúdo 
e análise estatística. Adotou-se como aporte teórico a base de dados EBSCO, 
para identificação de artigos internacionais publicados no período de 2003 a 
2013, bem como obras de referência em Eventos, Marketing, Turismo e Gestão 
de Hotéis. Os resultados obtidos apontaram para uma discussão dos eventos 
como estratégias que agregam outros produtos e serviços de hotelaria tais 
como: café manhãs, coquetéis, jantares e eventos empresariais e científicos, 
bem como propiciam visibilidade no mercado e geram novos negócios, 
contribuindo significativamente para o aumento da receita. Por fim, destaca-se 
que de modo recorrente ocorre o uso do setor de eventos como estratégia para 
evitar a sazonalidade e movimentar a área de alimentos e bebidas, ampliando a 
oferta de serviços.  
Palavras-chave: Turismo de Eventos, Hotelaria, Estratégias, Negócios. 
 

THE IMPORTANCE OF EVENTS IN HOSPITALITY: A STUDY IN SÃO 
LUIS HOTEL - MA 
 
ABSTRACT: This study analyzed the events sector, as a communication strategy and 
economic growth for the hotel chain in Sao Luis - MA. To this end, held in July 2014, an 
exploratory research with application of semi-structured questionnaires in the event sectors 
six affiliated hotels ABIH-MA, which offer event infrastructure in São Luís - Maranhão, 
located in coastal districts city. The methodological approach was qualitative and quantitative 
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analysis through content analysis and statistical analysis. It was adopted as the theoretical 
EBSCO database for international articles identification published between 2003-2013, as 
well as reference works in Events, Marketing, Tourism and Hotel Management. The results 
pointed to a discussion of the events as strategies that add other products and hotel services 
such as coffee mornings, cocktails, business and scientific dinners and events as well as 
provide visibility in the market and generate new business, contributing significantly to the 
increase revenue. Finally, recurrently that stands out is the use of the events sector as a 
strategy to avoid seasonality and moving the area of food and beverages, expanding the range 
of services. 
KEYWORDS: Event Tourism, Hospitality Strategies, Business. 

 
INTRODUÇÃO 

A década de noventa trouxe uma série de transformações para o meio turístico 

brasileiro, como uma maior profissionalização, a expansão do setor hoteleiro, o surgimento de 

novos empreendimentos e o aparecimento de empresas promotoras de eventos, inclusive, 

internacionais (DONAIRE et al., 2009). 

Após esse período, o Brasil teve um crescimento significativo no turismo de eventos, 

ocupando, atualmente, um lugar de destaque entre os países da América Latina. Segundo 

dados obtidos junto ao ICCA, Matias (2013) constatou que no ano de 2006, o Brasil ocupou a 

2ª posição com a realização de 231 eventos internacionais. Já nos anos de 2007 e 2008, 

ocupou a 3ª posição. Por volta do ano de 2009 retornou a 2ª posição e a ocupou até o ano de 

2013.  

Os eventos, ao longo de sua evolução histórica, assumiram características e tipologias 

adequadas a cada período em que estavam inseridos. Na atualidade, sua abrangência é 

diversificada, agindo em segmentos distintos, como o da cultura, meio ambiente, ciência e 

negócios com formatos e objetivos específicos (MATIAS, 2013). 

O setor da hotelaria, que como salienta Beni (2006), integra o sistema turístico e nele os 

eventos consolidam-se como uma alternativa importante de comunicação com os mercados-

alvo e para elevação de suas receitas, principalmente em razão do seu caráter sazonal. 

Para Pancorbo, Sandoval et al. (2006) essa sazonalidade é um fenômeno provocado por 

motivos variados e nem sempre têm uma relação direta com o turismo, mas o afeta 

sobremaneira, bem como a outras atividades econômicas. Esses períodos geram uma redução 

no fluxo turístico em determinados locais, resultando, por exemplo, em uma diminuição, 

também, dos índices de ocupação de unidades habitacionais. Diante disso, faz-se necessária a 
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busca de alternativas para conter os impactos desse processo, e a realização de eventos 

desponta como uma estratégia diante dessa realidade (BOO e BUSSER, 2006). 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar os eventos realizados por uma parte 

significativa do setor hoteleiro de São Luís, capital do Maranhão, de modo a caracterizar em 

seis hotéis da cidade, os diferentes tipos de eventos que acontecem, suas áreas de atuação, 

abrangência dos eventos promovidos, além de investigar como os coordenadores da área 

percebem a contribuição dessas atividades para a rede hoteleira em questão.  

Espera-se que este trabalho contribua para o acervo teórico do tema Eventos na 

Hotelaria, com informações sobre a realidade dos eventos ocorridos em hotéis de São Luís na 

atualidade. 

 

METODOLOGIA 

Para esta classificação será adotada a taxionomia de Vergara (2013) que classifica a 

pesquisa em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, será 

exploratória e descritiva. Exploratória, pois, embora os eventos na rede hoteleira sejam 

motivo de pesquisas, foram encontrados poucos estudos que abordam esta temática na 

realidade hoteleira de São Luís- MA. Descritiva, porque visa descrever a realidade dos 

eventos em parte significativa do setor hoteleiro de São Luís. 

Quanto aos meios será pesquisa de campo, englobando a revisão bibliográfica e a coleta 

de dados in loco. Bibliográfica, porque a fundamentação teórico-metodológica será 

investigada na base de dados - EBSCO e nas produções teóricas de autores que estudam o 

tema. A investigação será pesquisa de campo, uma vez que os dados serão obtidos junto aos 

Setores de Eventos de seis importantes hotéis da capital maranhense, que possuem setor de 

eventos instituído. 

A pesquisa foi realizada em seis importantes hotéis de São Luís filiados a ABIH-MA e 

foi adotada a classificação do Guia 4 Rodas (* simples, **médio conforto, 

***confortável,**** muito confortável e *****luxo) porque nenhum dos hotéis analisados 

está classificado no novo Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem 

(SBClass), proposto pelo Ministério do Turismo. Conforme quadro abaixo:  
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Quadro 1. Distribuição de hotéis pesquisados segundo classificação no Guia 4 rodas e localização. 

HOTEL CLASSIFICAÇÃO DO 
GUIA 4 RODAS 

LOCALIZAÇÃO- BAIRRO 

Veleiros Mar Hotel Simples Ponta d´areia 

Hotel Ponta D’Areia Simples Ponta d´areia 

Praia Mar Hotel Simples Ponta d´areia 

WH Rio Poty Hotel São Luís Médio conforto Ponta d´areia 

Pestana Hotel Confortável Calhau 

Luzeiros São Luís Hotel Muito confortável Ponta do Farol 

Fonte: Ministério do Turismo e Guia 4 rodas (2014) 

 

Os hotéis escolhidos possuem setor de eventos com equipe de trabalho definida e têm 

boa representatividade entre os meios de hospedagem de São Luís que promovem e 

desenvolvem eventos na cidade, caracterizando-se como hotéis que sistematicamente 

apresentam maior presença nos meios de comunicação locais. 

Utilizou-se questionário semiestruturado com questões abertas e fechadas, elaborado 

previamente pelos autores como forma de obtenção de informações sobre o tema enfocado 

neste trabalho. Para tanto, a amostra para coleta de dados foram os gestores do setor de 

eventos dos hotéis pesquisados, totalizando cinco pessoas, uma vez que os hotéis Ponta 

D’Areia Hotel e Veleiros Mar Hotel fazem parte da mesma rede hoteleira e têm a mesma 

gerência de eventos.  

Ainda quando necessário, foram feitas, também, observações, anotações e outros 

questionamentos que surgiram no decorrer da entrevista e que não estavam listados no 

instrumento adotado, mas que eram pertinentes e importantes para a melhor compreensão do 

objeto de estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O setor de eventos ou gerência de eventos é detalhado nas principais obras de 

referência, como o setor responsável pela operacionalização das vendas dos produtos e 

serviços disponíveis no hotel. É o setor que deve ter como foco de suas atividades “a 

organização de banquetes, coquetéis, jantares, seminários, cursos, feiras, desfiles, 

lançamentos de obras e produtos, palestras e outras atividades nas áreas sociais do hotel, de 
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acordo com a sua capacidade, visando a um atendimento com qualidade” (Cândido & Vieira, 

2003, p.600). 

Os hotéis de São Luís pesquisados estão em consonância com essa abordagem, 

inclusive, no perfil profissional sugerido para essa gerência. Dos coordenadores ou gerentes 

desse setor nos hotéis estudados, 100% é graduado na área de Turismo e Hotelaria com 

experiência de mais de um ano no setor turístico e de eventos e que têm como atribuições a 

comercialização dos produtos e serviços dos hotéis, além da captação de eventos compatíveis 

com a rede hoteleira que trabalham, como demonstra o quadro a seguir: 

 

Quadro2. Comparativo entre o perfil descrito e o perfil encontrado para Gerentes de Eventos. 

Perfil descrito para gerentes ou coordenadores de 
eventos segundo (Cândido & Vieira, 2003) e 
(Marques, 2004) 

Perfil dos gerentes ou coordenadores de 
eventos/vendas nos 6 hotéis pesquisados em 
São Luís-MA 

Sexo: ambos Sexo: ambos (5 mulheres e 1 homem) 

Idade mínima -21 anos Todos apresentam idade superior a 21 anos 

Ter no mínimo um ano na empresa Todos possuem mais de um ano na empresa 

Graduação em Turismo, Hotelaria, com opção 
para Comunicação Social, Administração e 
Letras 

4 são graduados em Hotelaria e 2 em Turismo 

Experiência mínima de um ano na área de 
eventos 

Todos possuem mais de um ano de experiência 
na área de turismo e eventos. 

Disponibilidade de horário integral para o 
trabalho 

Trabalham em horário integral – jornada de 44 
horas semanais. 

 

O Setor de eventos na rede hoteleira da capital maranhense está localizado na Gerência 

Comercial ou de Vendas e o coordenador dessa área desenvolve várias funções, tais como 

vendas, atendimento a clientes, visitas, planejamento, coordenação de equipe, elaboração de 

projetos, relatórios, reservas de espaços, acompanhamento da organização do evento e 

comunicação com diferentes setores do hotel (GETZ, 2005). 

A equipe atua diretamente na captação do evento para o hotel ou em sua idealização, 

mas não são os responsáveis diretos pela operacionalização, isto é desenvolvido por outras 

equipes ligadas, em especial, ao setor de A&B (alimentos e bebidas).  

De todo modo, em três hotéis pesquisados, as coordenadoras enfatizaram que 

acompanham diretamente a realização do evento, pois primam pela satisfação do cliente e 
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para isto, monitoram se todas as etapas foram bem realizadas, afinal seu objetivo é garantir a 

satisfação do cliente. 

Dos tipos de turismo existentes, o turismo de negócios e o de eventos são os que mais 

geram eventos para os hotéis de São Luís, na visão de todos os entrevistados. Além deles, 

também foram registrados como importantes, os eventos empresariais ou corporativos, os 

sociais e os governamentais. 

O turismo de negócios é definido por Rose (2002), como sendo aquele “praticado por 

executivos que viajam para participarem de reuniões, visitarem fornecedores e realizarem 

negócios” (p. 11).  

Para os entrevistados, o turista de negócios é o que mais movimenta a rede hoteleira 

local, não só na hospedagem, mas também com eventos, como reuniões de trabalho, mostra 

de produtos, cursos e workshops, eventos que muitas vezes são realizados nos hotéis.  

Ao serem indagados acerca de um percentual de contribuição dos eventos na receita 

total do Hotel, três dos entrevistados estimaram em 50% a participação dos eventos na receita 

dos hotéis em que atuam, um disse que era de 20%, um relatou que não sabia precisar, mas 

que era acima de 20%, e um Hotel disse que era entre 70% a 80%.  

Os eventos são classificados de várias maneiras, segundo seu porte, finalidade, público-

alvo, área de abrangência, frequência e área de atuação. No quadro a seguir, caracterizou-se 

os eventos que ocorrem nos hotéis pesquisados. Evidencia-se a diversidade de formatos e 

tipos de eventos executados. Chama-se atenção que as áreas empresarial e social estão 

presentes em todos os hotéis estudados. Além disso, dois hotéis ressaltaram suas atuações na 

área turística e destes, apenas um hotel informou atuar no ramo artístico; dois, também, 

afirmaram que não realizam eventos desportivos.  

Observa-se ainda, que os eventos de médio e grande porte são promovidos, tanto nos 

hotéis de categoria simples, quanto nos de muito conforto. E que eventos nacionais não foram 

listados como sendo realizados no hotel de maior conforto.  

O hotel que só realiza eventos de porte pequeno foi o que apontou uma menor variedade 

de tipos de eventos já desenvolvidos, o que pode ser explicado pela limitação da própria 

infraestrutura para atender a diferentes demandas. 

 

 

 



 

10481 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

Quadro 4. Classificação dos eventos em 6 hotéis de São Luís. 

Hotel Praia Mar Veleiros Mar Ponta 
D’areia 

WH Rio Poty Luzeiros Pestana 

Finalidade 
Evento 

Institucional Institucional 
Promocional 

Institucional 
Promocional 

Institucional 
Promocional 

Institucional  Institucional  

Periodicidade 
Evento 

Datas fixas, 
comemorativ
as e datas 
móveis, 
conforme a 
oportunidade
. 

Datas fixas, 
comemorativas 
e datas móveis, 
conforme a 
oportunidade. 

Datas 
Móveis 

Datas fixas, 
comemorativa
s e datas 
móveis, 
conforme a 
oportunidade. 

Datas fixas, 
comemorativa
s e datas 
móveis, 
conforme a 
oportunidade. 

Datas 
móveis, de 
acordo com 
a 
oportunidade 

Área de 
maior 
atuação 

Empresarial 
Social 

Empresarial 
Social 
Governamental 
Turístico 
Cultural 
Desportivo 
Religioso 
Político 
Lazer 
Científico 

Empresarial 
Governamen
-tal 
Política 
Religiosa 
Social 

Empresarial 
Artística 
Cultural 
Social 
Governamenta
l 
Científica 
Política 
Lazer 
Desportiva 
Religiosa 
Turística 

Empresarial 
Governamenta
l 
Política 
Científica 
Social 
Cultural 
Desportiva 

Empresarial 
social 
científica 
cultural 
Desportiva 

Tipos de 
eventos 
realizados 

Reuniões 
Palestras 
Workshop 
Lançamento 
Casamentos 
Aniversários 

Reuniões 
Feiras 
convenções 
workshop 
Seminários 
encontros 
palestras 
lançamentos 
casamentos 
aniversários 
festas sociais 

Reuniões 
Encontros 
Palestras 
Aniversários 

Reuniões 
Workshop 
cursos 
Palestras 
seminários 
encontros 
Feiras 
Lançamentos 
Casamentos 
Aniversários 
festas sociais 
shows 
Exposições. 

Reuniões 
Cursos 
Encontros 
Convenções 
Seminários 
Encontros 
Casamentos 
Aniversários 

Reuniões, 
palestras, 
seminários, 
encontros, 
workshop, 
casamentos, 
aniversários, 
campeonatos
. 

Porte dos 
eventos 

Médio Médio Pequeno Médio e 
Grande 

Pequeno, 
Médio e 
Grande 

Pequeno, 
Médio e 
Grande 

Abrangência Local e 
Regional 

Local, Regional 
e Nacional 

Nacional Regional Local e 
Regional 

Local, 
Regional e 
Nacional 

 

 
Outro dado peculiar é que de todos os hotéis pesquisados apenas um não atua no 

mercado com eventos em parcerias com promotores ou empresas promotoras de eventos. Este 

hotel é responsável por todos os eventos que realiza e por isso só atende a eventos, cuja 
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capacidade seja compatível com a equipe e a infraestrutura disponível no próprio 

estabelecimento. De acordo com sua Gerente de Vendas e Eventos essa decisão é devida a 

escassez de mão de obra qualificada em São Luís e, também, porque os eventos realizados no 

estabelecimento acabam associando a imagem do local a eles e se houver alguma falha ou 

insatisfação do cliente com o serviço ou atendimento, isso compromete todo um trabalho de 

qualidade e imagem já consolidados nacionalmente pela empresa.   

Em relação à divulgação dos eventos ela é feita por todos os hotéis. Eles utilizam mídias 

variadas. As usadas por todos os hotéis são as mídias impressas e as digitais. Dentre os 

exemplos mais apontados da mídia impressa estão os jornais e as revistas; nas mídias digitais, 

internet - site e redes sociais. Todos os hotéis realizam visitas a possíveis clientes, 

especialmente empresas. Dois hotéis disseram que a partir desse contato com o cliente já tem 

empresas parceiras, que sempre realizam seus eventos no hotel, inclusive utilizando o serviço 

de hospedagem. Apenas um hotel usa a mídia eletrônica televisão, em um programa social 

local específico, para divulgar os eventos, produtos e serviços do hotel. Este hotel também 

frisou que a divulgação em jornais e revistas é feita em veículos especializados na área do 

turismo. Três hotéis disponibilizaram folder institucional e em todos há um destaque para os 

eventos. O que demonstra que a área é prioridade também na divulgação. 

 

CONCLUSÕES 

Esta pesquisa analisou a realização de eventos em hotéis da cidade de São Luís, capital 

do estado do Maranhão, situados em três bairros litorâneos contíguos, de fácil acesso e em 

áreas nobres da capital, com o intuito de avaliar a importância dessas atividades para esta 

parte do setor hoteleiro da cidade, não apenas em termos de visibilidade, mas também, de 

rentabilidade. 

Todos os coordenadores e gerentes da área de eventos e vendas entrevistados foram 

categóricos ao afirmar que os eventos são extremamente importantes, pois contribuem 

significativamente para o aumento da receita dos hotéis, em especial, nos períodos de baixa 

estação em que a hospedagem, na maioria desses hotéis, não ultrapassa 50% de sua 

capacidade de ocupação das unidades habitacionais que possuem. 

No entanto, percebe-se que a maioria dos hotéis pesquisados promovem poucos 

eventos. Os hotéis mais captam eventos ou trabalham em parceria com empresas ou 

promotores de eventos. Destacam-se apenas os eventos em datas comemorativas fixas, como 

do Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais que são realizados por todos os hotéis.  
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Os hotéis estão adquirindo tecnologias, equipamentos para atender melhor seus 

consumidores, principalmente, o público corporativo. Percebeu-se, ainda, que a equipe que 

trabalha com evento sente-se responsável pela manutenção da imagem positiva do hotel para 

seus clientes, isto porque, o sucesso de um evento está nos detalhes que o compõem, que varia 

do atendimento cortês à qualidade dos serviços disponibilizados (DIAS in BAHL, 2000). 

Por fim, salienta-se que a gestão hoteleira local precisa despertar, ainda mais, para o 

potencial do evento enquanto um produto a ser proposto, planejado e executado pelo próprio 

hotel, criando, assim, atrativos e novas demandas de consumo na sociedade ludovicense. 
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RESUMO: Diante das diversas mudanças que vem ocorrendo na estrutura familiar, entre 
elas, o grande número das separações dos casais, pai e mãe trabalhando fora, filhos educados 
por terceiros, entre outras trouxeram novas interações e consequentemente alterações no 
comportamento de consumo de todos os seus membros. Dentro dessas mudanças pode-se 
destacar, a importância dada as crianças, considerando-as não apenas como membros das 
famílias, mas na maioria das vezes, como o centro da família. Assim, as crianças obtiveram 
uma grande participação na dinâmica familiar, por isso, surgiu o interesse em pesquisar como 
acontece o processo de decisão de compras dentro das famílias, suas influências, estratégias, 
motivos e conflitos. Neste estudo, buscará analisar os principais fatores que levam o 
consumidor infantil a influenciar no processo de decisão de compras da família. Para atender 
aos objetivos desta investigação, adotou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica em 
banco de teses e dissertações, periódicos, revistas, bancos de dados, dentre eles EBSCO, 
SPELL, que pudesse reconhecer o papel do marketing como elemento influenciador do 
consumo infantil; bem como identificando os principais fatores que contribuem no 
envolvimento do consumidor infantil; levando-se em consideração o posicionamento familiar. 
Palavras–chave: marketing, comportamento infantil 
 

CONSUMER INFLUENCE CHILDREN IN THE PROCESS OF FAMILY 

PURCHASE DECISION 

ABSTRACT: Given the various changes that have occurred in the family structure, including 
the large number of separations of couples, both parents working outside, children raised by 
third parties, among others brought new interactions and consequently changes in consumer 
behavior of all its members. Within these changes we can highlight the importance given to 
children, considering them not only as family members, but most of the time, as the family 
center. Thus, the children had a great interest in family dynamics, so did the interest in 
research as in the purchasing decision process within families, their influences, strategies, 
motives and conflicts. This study will seek to analyze the main factors that lead to child 
consumer influence on family purchase decision process. To meet the objectives of this 
research, it was adopted as methodology the literature on bank theses and dissertations, 
periodicals, magazines, databases, including EBSCO, SPELL, which could recognize the role 
of marketing as influencer element of child consumption; as well as identifying the main 
factors contributing to involvement of the child consumer; taking into account positioning 
family. 
KEYWORDS: marketing, childish behaviour 
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INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais ver-se um número cada vez maior de produtos destinados a um público 

cada vez mais jovem, em uma tentativa das organizações de trazer as crianças para o mercado 

consumidor, atingindo suas expectativas e estimulando o consumo de produtos voltados 

especificamente para o público infantil. 

O marketing dos produtos voltados para este público possui características próprias, 

envolvendo profunda conotação psicológica, a fim de atingir as crianças desde sua mais tenra 

idade, em uma estratégia de fidelização do consumidor às mercadorias que lhes têm como 

público alvo. 

Karsaklian (2000, p.235) inferi que “a criança, hoje, possui poder de decisão em 

produtos que extrapolam o mundo dos brinquedos e guloseimas, influenciando as decisões de 

compra de toda a família”. 

Os filhos assumindo o papel de consumidores, os gerentes de marketing apresentam 

novas e variadas propagandas, dando a estes maior conhecimento de mercado, tornando-os 

consumidores como um mercado primário, forte e influenciável. 

A discussão voltada para o consumo de produtos e serviços pelas crianças, provoca 

reflexões, demonstrados através de livros, artigos, entrevistas, documentários, além da criação 

de organizações sem fins lucrativos que se dedicam a questionamentos voltados a quantidade 

e qualidade dos estímulos comerciais que as crianças recebem e o impacto sobre o 

comportamento. 

Levando em consideração, estudos que apontam os graus de influência que as crianças 

exercem sobre o processo de decisão familiar, e as complexidades dos mesmos, definiu-se a 

seguinte questão para a pesquisa: Quais os principais fatores que levam o consumidor infantil 

a influenciar no processo de decisão de compras da família? 

A estrutura familiar vem passando por muitas mudanças, as últimas décadas consolidam 

o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, esta tornando-se contribuinte no orçamento 

da família. A figura paterna em alguns casos, não é mais o centro, mudando os papéis dos 

indivíduos no núcleo familiar. Dessa forma, os pais tornam-se mais ausentes, uma vez que 

ambos trabalham, e as crianças adquirem certa "independência". Assim, a criança escolhe o 

que comer, o que vestir, entre outros artigos, inclusive para os adultos da casa 

(GIANCOMINI, 1999). 

Neste sentido, as crianças passam a desenvolver seu próprio estilo através de apelo para 

marcas e modelos que lhes são apresentados de forma rápida, pelas informações por 

intermédio da mídia, ou até mesmo pelos contatos sociais e familiares. E o marketing com 
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toda sua segmentação de nichos, criou-se um cenário bastante propício ao aprofundamento 

dos estudos sobre o comportamento do consumidor infantil (TRINDADE, 2002). 

Diante do exposto, o tema em questão é relevante, pois busca analisar os principais 

fatores que levam esse novo consumidor a influenciar na mudança da estrutura familiar, uma 

vez que este está diretamente inserido no mercado de consumo, com o papel de influenciador 

no processo de compra da família. 

 

Marketing 

As empresas estão cada vez mais focadas em desenvolver estratégias de marketing com 

o objetivo de se destacarem no mercado, buscando um relacionamento duradouro com os seus 

clientes (SHETH; PARVATIYAR, 2000). Diante disso, e considerando o aumento da 

competitividade na maioria dos mercados, os profissionais de marketing começam a trabalhar 

a comunicação das organizações para também influenciar as crianças, com o objetivo de 

aumentar a participação infantil no mercado de consumo. 

Assim, para que se possa compreender a importância do marketing, faz-se necessário 

conhecer o seu conceito, que varia de autor para autor, e que cada um apresenta aspectos 

preponderantes que devem ser considerados no momento do estabelecimento das estratégias 

de mercado. 

De acordo com Churchill (2005) existem dois tipos de clientes que participam de trocas 

comerciais: os compradores organizacionais e os consumidores. Os compradores 

organizacionais compram bens e serviços para empresas, órgãos governamentais e outras 

instituições. Os consumidores são pessoas que compram bens e serviços para seu próprio uso 

ou para presentear outras pessoas. Assim, o marketing seria usado para desenvolver trocas que 

visam ou não lucros. 

Quando se pensa em Marketing, logo nos vem a mente a satisfação de uma necessidade, 

sendo que  o seu  reconhecimento é o primeiro passo no que se refere ao processo de compra. 

As mesmas surgem de inúmeras formas como: sensações internas, que se caracterizam por 

desejos como fome, sede, desejos de impressionar alguém, necessidades de status. Existem 

também os estímulos externos como um convite há um casamento, ou um anúncio de TV. 

Quando esses estímulos surgem da necessidade no interior do consumidor e o impulsiona para 

satisfazê-la, traz o que é chamado de motivação. 

Segundo o autor, Abraham Maslow (apud Kotler e Ketler, 2006) o que motiva as 

pessoas a agirem são as necessidades não atendidas e que as pessoas satisfazem certas 

necessidades básicas antes de sentir altamente motivadas a satisfazer outras. Partindo desses 
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pressupostos, pode-se afirmar que o Marketing desenvolve um papel fundamental no 

comportamento do consumidor, uma vez que influencia desejos, satisfaz necessidades de 

maneira mais eficiente e lucrativa. 

Para Kotler (1998) o Marketing é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e 

grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e da livre troca de 

produtos e serviços de valor com outro. 

O marketing desde os primórdios traz em si, a ideia do processo de trocas, onde há uma 

oferta de valor entre duas ou mais partes suprindo necessidades e desejos. (COBRA, 2009). 

Nesse sentido, este seria uma atividade humana dirigida para satisfazer necessidades e desejos 

por meio de troca. Podemos perceber tal estratégia a partir do modelo proposto por E. Jerome 

Maccarthy em 1960, onde aborda o marketing mix, como peça essencial no plano de 

marketing composto pelos 4Ps: Produto - aquilo que satisfaz a necessidade ou desejo; Preço 

- fator que estabelece as condições de troca; Praça - local que possibilita que a troca 

aconteça; e Promoção - forma de comunicar ao público-alvo sobre o produto preço e praça, 

estimulando a troca. 

Diante desse panorama, essa pesquisa tem por objetivo demonstrar de forma teórica o 

conceito de marketing e comportamento do consumidor partindo dos seus principais autores. 

Demonstrando que, mais do que nunca, é de extrema importância, conhecer o conceito de 

marketing que envolve as ações com produto e/ou serviço e posteriormente conhecer o 

consumidor, suas necessidades e valores no processo de compra, que tem início na divulgação 

do conteúdo, seu clímax na aquisição do mesmo e o término na manutenção e fidelização do 

consumidor pelos serviços oferecidos pela empresa. 

 

Comportamento do Consumidor 

O comportamento do consumidor é definido como as atividades físicas e mentais 

realizadas por clientes de bens de consumo e industriais que resultam em decisões e ações, 

como comprar e utilizar produtos e serviços, bem como pagar por eles (SHETH; MITTAL; 

NEWMAN, 2001). 

O estudo do comportamento do consumidor teve seu início juntamente com o conceito 

de marketing, onde as empresas, logo após a segunda guerra mundial, despertaram para a 

oportunidade de vender praticamente qualquer tipo de produto para os consumidores. Assim 

as empresas começaram a modificar sua estratégia, ou para muitas criar uma estratégia 

voltada para a venda, deixando de lado o conceito de produto. Isso quer dizer que as empresas 

passaram a investir seus esforços para vender para o consumidor qualquer produto 
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independentemente da qualidade ou da vontade de consumir exatamente aquele produto. 

Após algum tempo, empresas americanas começaram a entender que venderiam mais se 

oferecessem produtos que o consumidor certamente compararia, ou seja, que a venda fosse 

garantida, ao invés de tentar “empurrar” o produto que fabricavam. Logo a maioria das 

empresas começou a trabalhar em função daquilo que o público-alvo desejava ou necessitava 

e isso se tornou um conceito de marketing (SCHIFFMAN E KANUK, 2000). 

O comportamento do consumidor é traçado pelas características do ambiente em que ele 

vive. Além dos fatores individuais, as mudanças geográficas, demográficas e econômicas, 

influenciam as suas atitudes bem como no processo de decisão de compra. 

   

Decisão de Compra  

A decisão de compra tem início no reconhecimento de uma necessidade do consumidor, 

moldada sempre por ações que buscam controlar o seu destino, através de uma sequência 

lógica de passos ou fases que se sucedem, chamado processo de tomada de decisão 

(LOBLER, 2013). 

Nesse panorama a decisão de compra inicia-se por uma necessidade do consumidor, 

mas pode também se basear em fatores de influência – interna e externa – e de motivação. 

Deste modo, a tomada de decisão de compra inicia-se no momento do reconhecimento de 

uma necessidade, ou seja, no momento em que o indivíduo percebe a diferença entre o que 

tem e o que deseja (ENGEL; BLACWELL; MINIARD, 2000). 

Antes de efetuar uma compra, segundo Mowen e Minor (2003), os consumidores 

tomam decisões a fim de alcançar objetivos, o que inclui fazer a melhor escolha entre duas 

opções, reduzir o esforço da tomada de decisão, minimizar emoções negativas e maximizar a 

capacidade de justificar a decisão. A tomada de decisão é um processo produtivo (MOWEN; 

MINOR, 2003, p.191). 

De acordo com os autores, esse processo de tomada de decisão do consumidor apresenta 

cinco fases: reconhecimento de problemas, busca de informações, avaliação de alternativas, 

escolha entre opções e avaliação dos resultados da escolha. 

Nesse contexto fica claro os elementos que estão envoltos no processo de tomada de 

decisão, e como estes influenciam diretamente no momento da compra. Ou seja, o 

consumidor possui características que são particulares a cada indivíduo e o conhecimento 

delas contribui para a compreensão do seu comportamento de consumo e auxilia na satisfação 

de suas necessidades e desejos. 

Corroborando Vieira e Slongo (2008) apresentam que o objeto de consumo e conjunto 
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de atributos e seus valores possuem peso e são fortemente responsáveis pela decisão de 

compra. Os autores afirmam ainda que, frequentemente, a base da escolha do produto para a 

tomada de decisão dá-se pela percepção de um ou mais atributos, ou seja, suas características, 

componentes e funções. 

Quando se trata do poder de decisão das crianças esse processo é mais forte ainda. 

Segundo  Sheth; Mittal; Newman (2001), os filhos influenciam as vendas domésticas de três 

maneiras: primeiro, tendo preferências individualistas por produtos pagos e comprados pelos 

pais; segundo, os filhos adolescentes começam a ter seu próprio dinheiro e tornam-se 

pagantes e compradores de seus próprios produtos e serviços e em terceiro, os filhos podem 

influenciar as compras que os pais fazem de produtos que serão compartilhados ou até 

influenciando produtos usados por um dos pais, por exemplo, uma menina que faz pouco de 

um vestido fora de moda que a mãe pretende comprar. 

O maior poder econômico e a influência sobre as decisões familiares da criança de hoje 

pode ser explicada por diversas mudanças socioeconômicas na década de 1970 e 1980, onde 

os pais com renda maior e nível de escolaridade mais alto muitas vezes adiam o momento de 

terem filhos (VALKENBURG; CANTOR, 2001). 

 

Criança influenciadora do consumo da família 

O mercado consumidor vem passando por mudanças, todos os anos surgem novos 

negócios, com estratégias e produtos diferentes. Além disso, o homem está em constante 

formação, a cada segundo o meio onde vive passa por ressignificações, boas ou ruins. Por 

conta disso, todos os seguimentos comerciais precisam criar novas opções para poder atender 

todas as novas necessidades que vem surgindo entre o público-alvo. 

O papel da criança no ato da compra interfere diretamente no tempo em que seus pais 

ficam nas lojas. Algumas lojas proporcionam brinquedos e atividades que fazem com que a 

criança goste de frequentar determinada loja e consequentemente seus pais. (ENGEL, 

BLACKWELL; MINIARD, 2000) 

Limeira (2008) aponta estudos sobre a decisão de compra familiar, nos quais as crianças 

exercem influência significativa em diferentes decisões. A influência das crianças 

normalmente ocorre quando elas são as próprias usuárias e quando possuem mais informações 

do que os pais sobre determinados produtos, como eletrônicos e informática. Elas podem 

influenciar também na escolha de atributos dos produtos, como cores, estilos, modelos e 

marcas. 

Segundo Mowen e Minor (2003): 
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“Os filhos sem dúvida fazem diferença nas decisões familiares [...]. 

Mesmo quando os filhos não dominam o processo de decisão, eles têm 

o potencial de formar alianças com o marido ou com a esposa para 

produzir uma decisão ‘majoritária’” (MOWEN; MINOR, 2003, 

p.275). 

 

Ainda sobre o papel das crianças na decisão familiar, Limeira (2008, p.183) afirma que 

“a criança é um meio de racionalizar a expansão dos desejos dos adultos. Gastar com os filhos 

permite viver num mundo imaginário que livra os pais dos medos e tédios do cotidiano”. 

Nesse sentido, vale ressaltar que, de acordo com Limeira (2008), os filhos passam a 

opinar mais nas compras da família quando possuem mais informações do que os pais sobre 

determinados produtos. Montigneaux (2003) ainda afirma que com a evolução da família, os 

filhos ganharam mais importância no núcleo familiar. Os resultados do estudo acerca da 

participação dos filhos nas decisões de compra corroboram com as ideias de ambos os 

autores. 

Para Günter e Furnham (1998), na moderna sociedade ocidental as famílias, as crianças 

e seus respectivos pareceres sobre produtos e serviços, bem como sua participação nos 

processos de tomada de decisão são encorajados e levados muito a sério, porém, para 

Karsaklian (2004) dizer que a criança exerce influência no processo de decisão de compra da 

família não é suficiente, é preciso saber em quais fases do processo isso acontece. 

As autoras apontam ainda outros fatores que devem ser levados em consideração: 1) 

quanto mais habituada a criança estiver em usar seu dinheiro, mais abertura os pais lhe dão 

para intervir no processo de decisão; 2) quanto mais elevada a classe social, mais influência 

ela terá na fase de reconhecimento do problema; 3) as meninas têm mais influência do que os 

meninos, principalmente na adolescência. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

De acordo com os estudos de Rudio (2001), o trabalho de pesquisa não é de natureza 

mecânica, mas requer imaginação criadora e iniciativa individual. Todavia, a pesquisa não é 

uma atividade feita ao acaso, porque todo o trabalho criativo pede o emprego de 

procedimentos e disciplinas determinados. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foram estudos e pesquisas em 

livros, revistas, artigos científicos, banco de teses e dissertações bem como consulta abanco de 
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dados de pesquisa dentre eles: EBSCO, SPELL, ANPAD. A técnica da pesquisa se caracteriza 

como bibliográfica, pois foi analisado o pensamento de alguns autores que estudam sobre o tema 

(PRODANOV, 2013). 

 

CONCLUSÕES 

        O tema comportamento do consumidor infantil representa uma área com elevado 

potencial de descobertas e pesquisas. Nesse sentido, também sugere-se a realização de novos 

estudos com abordagem qualitativa direcionada aos pais, buscando assim ampliar o 

conhecimento sobre o perfil do consumidor infantil e sua relação com o consumo diante das 

modificações da estrutura familiar. Uma possibilidade é a aplicação da pesquisa em locais 

onde pais e filhos dividem o espaço de lazer e consumo, como shopping centers, assim pode 

ser possível acompanhá-los no momento em que estiverem realizando a compra. Acredita-se 

que a coleta de resultados in loco pode proporcionar maior dinamismo a situação, com 

respostas mais próximas da prática diária. 
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RESUMO: A intenção de empreender de um indivíduo pode ser influenciada por diversos 
fatores, muitos deles encontrados durante o processo de ensino-aprendizagem. Destaca-se o 
papel do professor que acaba muitas vezes se tornando modelo de desempenho para os 
alunos. Desta forma, o presente estudo objetivou analisar a influência dos professores - com 
experiência profissional de mercado - na intenção de empreender dos alunos dos cursos de 
administração, bem como identificar as diferentes percepções entre os gêneros dos alunos.  A 
pesquisa foi desenvolvida através dos métodos quantitativo e descritivo quanto aos seus 
meios. No intuito de investigar a influência na intenção empreendedora, foram aplicados 250 
questionários entre universitários nordestinos, cujos dados foram tratados com as técnicas de 
análise multivariada de dados: Análise Fatorial e Análise de Variância. Os resultados obtidos 
nessa pesquisa demonstraram que professores com experiência profissional exterior ao 
magistério superior influenciam positivamente seus alunos a abrirem seus próprios negócios, 
como também, revelam que não há diferenças entre homens e mulheres com relação à 
influência dos professores ao empreender. 
 

Palavras–chave: empreendedorismo, influência, professor experiente 

 

THE INFLUENCE OF TEACHERS WITH EXPERIENCE OUTSIDE 
THE TOP TEACHING IN ENTREPRENEURIAL INTENTION OF 
BOARD OF STUDENTS 
 

ABSTRACT: The intention to undertake an individual may be influenced by several factors, 
many of them found during the teaching-learning process. Noteworthy is the teacher's role 
that often ends up becoming performance model for students. Thus, this study aimed to 
analyze the influence of teachers - professional market experience - with the intention of 
undertaking the students of management courses, as well as identify the different perceptions 
between genders students. The research was conducted through quantitative and descriptive 
methods as to their means. In order to investigate the influence on entrepreneurial intention, 
they were applied 250 questionnaires from Northeastern University, whose data were treated 
with the techniques of multivariate data analysis: factorial analysis and analysis of variance. 
The results obtained in this research showed that teachers with professional experience 
outside the university teaching positively influence their students to open their own 
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businesses, but also show that there are no differences between men and women with regard 
to the influence of teachers to undertake. 
 

KEYWORDS: entrepreneurship, influence, experienced teacher 

 

INTRODUÇÃO 

O empreendedorismo tem se apresentado como uma alternativa socioeconômica 

promotora de desenvolvimento local, geradora de emprego e renda. Schumpeter (1997) já 

destacava sua contribuição para a geração de riquezas de um país. Diante da relevância dessa 

modalidade econômica, diversas instituições, sejam elas governamentais, empresariais ou 

acadêmicas, voltaram seus interesses ao estudo e/ou a prática do empreendedorismo, 

conforme enfatiza Alberti et al. (2004).  

No âmbito acadêmico, segundo Gimenez et al. (2008), além dessa temática atualmente 

ser debatida com ênfase, haja vista a quantidade de publicações relacionadas ao ensino e o 

estudo do empreendedorismo passaram a ser uma forma de estimular a intenção 

empreendedora na sociedade. Ademais, “difundir informação para as pessoas que têm 

interesse na abertura de um novo negócio é a uma maneira de estimular a prática do 

empreendedorismo no Brasil” (SCARPIN et al., 2011).  

No que se refere à intenção de empreender, esta pode ser influenciada por diversos 

fatores, podemos citar como exemplos: “valores pessoais, desejos, crenças, hábitos, 

oportunidades e necessidades” (HECKE, 2011). Hisrich (2004) acrescenta que os modelos de 

desempenho podem também ser os pais, irmãos, outros parentes, ou outros empreendedores, 

assim como até mesmo professores. 

Vale ressaltar que o professor com experiência profissional de mercado passou a ser, 

inclusive, um requisito exigido no Brasil pelo MEC para o pleno funcionamento dos cursos de 

magistério superior, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP, conforme destaca Brasil (2006).  

Diante do exposto, o presente estudo questionou: Qual a influência dos professores que 

trazem para a sala de aula sua vivência de mercado na intenção de empreender dos alunos do 

curso de Administração? Desta maneira, considerando que muitos estudos avaliaram a 

influência do ensino de empreendedorismo na intenção empreendedora dos alunos, despertou-

se o interesse de conhecer essa influência ocasionada por professores com experiência 

profissional não acadêmica, bem como identificar as diferentes percepções entre os gêneros 

dos alunos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa caracterizou-se como sendo descritiva e de caráter quantitativo, pois 

segundo Hair et al. (2005) a pesquisa descritiva descreve alguma situação por meio da 

mensuração de um evento ou atividade. Foi utilizado o método de pesquisa survey, que é 

apresentado por estes autores como um procedimento adequado para coleta de dados 

primários a partir de indivíduos. 

O questionário foi dividido em três seções, a primeira seção abrangeram as variáveis 

dos dados demográficos, sendo que a variável sexo é dicotômica e foi utilizada na análise da 

hipótese H0 (Homens são mais sensíveis à influência dos professores ao empreender do que 

as mulheres), com o objetivo de analisar se os estudos de Bae et al (2014) se confirmam. Na 

segunda sessão foram agrupadas as variáveis analisadas com o objetivo de formar o fator: 

Intenção Empreendedora. Sendo que essas variáveis foram retiradas do estudo de Carvalho e 

Gonzalez (2006), onde foi utilizada a dimensão envolvente institucional. As variáveis são 

todas dicotômicas (sim ou não).   

Na terceira e última sessão, foram agrupados as variáveis que auxiliaram nos testes de 

aceitação das hipóteses H1 (Os professores não acadêmicos influenciam na intenção 

empreendedora dos alunos) e H2 (Os professores não acadêmicos não influenciam na 

intenção empreendedora dos alunos), já que para Almeida (2013), a intenção empreendedora 

se manifesta na vontade de empreender.  

Dessa forma, no âmbito desta sessão utilizaram uma escala métrica de Likert com 

cinco pontos para a mensuração da influência do professor não acadêmico na intenção 

empreendedora dos alunos: discordo totalmente, discordo muito, não discorda nem concorda, 

concorda muito e concorda totalmente. Todas as variáveis utilizadas nesse estudo estão 

detalhadas no Quadro 1. 
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Quadro 1: Variáveis do Questionário. IFMA, 2016. 
 

DADOS 
DEMOGRÁFICOS 

Sexo Var. 1 
Idade Var. 2 
Semestre Var. 3 

 
 
INTENÇÃO 
EMPREENDEDORA 

Você considera que já teve ou tem professores não 
acadêmicos (experiência de mercado)? 

Var. 4 

Já pensou alguma vez em criar o seu próprio negócio? Var. 5 
Considera que dentro de um ano vai criar a sua própria 
empresa? 

Var. 6 

Considera que dentro de 5 anos vai criar a sua própria 
empresa? 

Var. 7 

 
 
 
 
INFLUÊNCIA DE 
PROFESSOR NÃO 
ACADÊMICO 

Quando meus professores citam suas experiências 
profissionais de mercado eu me sinto estimulado (a) a abrir 
meu próprio negócio. 

Var.8 

Quando os meus professores utilizam apenas teorias em 
sala de aula me sinto estimulado (a) a abrir meu próprio 
negócio. 

Var. 9 

Os casos de empreendimentos de sucesso vivenciados pelos 
meus professores me estimulam a abrir meu próprio 
negócio. 

Var. 
10 

Considero que os conselhos do meu professor são 
importantes para abrir o meu próprio negócio, pois ele tem 
experiência no mercado. 

Var. 
11 

Confio no êxito do meu negócio porque fui bem preparado 
através dos conselhos e experiências profissionais vividas 
pelo meu professor. 

Var. 
12 

 
A presente pesquisa tratou de um estudo transversal onde foi extraída uma amostra de 

indivíduos que representa o instantâneo do momento da coleta, conforme aponta Malhotra 

(2006). Os estudantes responderam aos questionários no mês de julho de 2016 e foram 

coletados duzentos e cinquenta questionários em três universidades públicas no Nordeste do 

Brasil. 

Foram verificados com um software de cálculo estatístico a Analise Fatorial da matriz 

de correlação entre as variáveis var.8, var.9, var.10, var.11 e var.12 com a intenção de analisar 

a criação de um único fator: influência de professor do mercado, chamado de PromEmp. 

No último passo, executou-se no mesmo software a Análise de Variância - ANOVA 

para testar as hipóteses, foram gerados cinco análises através do cálculo entre a variável 

PromEmp, criado com as médias das variáveis que compõem o fator influência de professor 

não acadêmico e a variável sexo, e a variável PromEmp com cada uma das variáveis que estão 

na seção intenção empreendedora.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A respeito da caracterização da amostra, dentre os 250 usuários pesquisados, 63,09% 

eram homens, 36,91% mulheres. Vale ressaltar que a população de estudantes é relativamente 

jovem, com uma predominância que vai até 26 anos, representando 84,8% do total. Sendo que 

51,8% dos estudantes entrevistados estão cursando o ultimo ano do curso de administração. 

 

Análise fatorial 

Numa primeira análise, constatou-se que a Var.9 (Quando os meus professores utilizam 

apenas teorias em sala de aula me sinto estimulado (a) a abrir meu próprio negócio?) obteve 

índice de “correlação” entre os indicadores abaixo ou próximo de 0,40, bem como a 

“significância” está diferente de zero. Esse resultado pode ser observado na Tabela 1 a seguir.  

 
Tabela 1: Matriz de correlação e significância da primeira análise de dados. IFMA, 

2016. 
 

    Var. 8 Var. 10 Var. 11 Var. 12 

         
Var. 9 

 Correlação 0,166 0,164 0,175 0,239 

 Significância 0,004 0,003 0,002 0,001 

 

Outro indicador que comprovou a fragilidade do modelo com cinco variáveis é a 

“comunalidade”, o valor encontrado para a Var.9, observada na Tabela 2. Essa variável não 

apresentou significância em relação às outras variáveis, portanto foi retirada da análise. Já o 

valor da “correlação” encontrado na matriz de “anti-imagens” está dentro dos valores 

considerados normais para análise. 

 
Tabela 2: Comunalidade e Correlação anti-imagem da primeira análise de dados. IFMA, 
2016. 
 

  Var. 8 Var. 9 Var. 10 Var. 11 Var. 12 

       
 Comunalidade 0,647 0,121 0,614 0,707 0,635 

 
Correlação 
anti-imagem 

0,816ª 
0,852ª 

0,817ª 0,755ª 0,796ª 

 
Na segunda análise de dados, já sem a Var. 9, os resultados obtidos para a “correlação” 

entre as variáveis foram melhores que os resultados obtidos na primeira análise e a 
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“significância” encontrada para todos os resultados indicados na Tabela 3 abaixo possuí o 

valor zero, por isso seus valores não foram computados na tabela. 

 
Tabela 3: Matriz de correlação e Significância da segunda análise de dados. IFMA, 2016. 
 

   Var. 8 Var. 10 Var. 11 Var. 12 
        Var. 8 

Correlação 

1,000 0,566 0,571 0,509 

 Var. 10 0,566 1,000 0,599 0,463 

 Var. 11 0,571 0,559 1,000 0,617 

 Var. 12 0,509 0,463 0,617 1,000 

 
O grau de explicação dos dados a partir do fator encontrado na análise fatorial através 

do teste Kaiser-Meyer-Olkin foi de 0,795 - portanto maior que 0,50 - o que representa que 

conseguem descrever a contento as variações dos dados originais, segundo Hair et al. (2005). 

Outro indicador importante e que comprova a formação do fator é o teste de esfericidade de 

Bartlett’s. Que apresentaram os seguintes qui-quadrados: 419,040, com “significância” zero, 

portanto, dentro do limite de até 0,05, o que indica que existe uma boa “correlação” entre as 

variáveis, conforme ilustrado na tabela 4. 

 
Tabela 4: Comunalidade e Correlação anti-imagem da segunda análise de dados. IFMA, 
2016. 
 

  Var. 8 Var. 10 Var. 11 Var. 12 

      
 Comunalidade 0,663 0,628 0,723 0,631 

 
Correlação 
anti-imagem 

0,810ª 0,812ª 0,767ª 0,796ª 

 
Para concluir, foi apresenta dois indicadores que corroboram para formação de um fator 

em cada análise: o grau do total da variância explicada atingiu 66,11%. Já o alfa de Cronbach 

a análise obteve um índice de 0,827. Como se trata de uma análise fatorial exploratória, 

conforme afirma Hair et al. (2005), o índice está acima do valor mínimo e existe consistência 

interna entre as variáveis. Através dessa segunda análise de dados foi possível perceber a 

formação de um único fator, que será denominado: influência do professor de mercado. 

Posteriormente, novos testes foram executados em função de se obter a média aritmética 

das variáveis que formaram o fator Influência de professor do mercado, dessa análise surgiu 
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uma nova variável chamada de PropEmp para representar o fator na aplicação da análise de 

variância (ANOVA). 

Em relação à análise ANOVA, a variável demográfica “sexo”, como também as 

variáveis que mensuram a intenção de empreender, sendo estas: Var.5, Var.6 e Var.7, tinham 

opções dicotômicas (masculino ou feminino e sim ou não, respectivamente) e foram 

individualmente testadas com a variável PropEmp, que traz o valor da média aritmética do 

fator influência do professor de mercado para o cálculo da ANOVA. Objetivando testar as 

hipóteses do estudo realizado. Como a amostra não apresentou dados normais considerou-se 

pelo teste de robustez de Brown-Forsythe, conforme ilustrado na Tabela 5. 

 
Tabela 5: Resultados Análise de Variância. IFMA, 2016. 
 

              Teste ANOVA     Teste ROBUSTEZ 

VARIÁVEIS   F Sig. Statistic Sig. 

Var. - 1 Sexo   0,860 0,354 0,896 0,345 

Var. 5 - Já pensou alguma vez em criar o seu 
próprio negocio? 

  27,789 0,000 28,302 0,000 

Var. 6 – Considera que dentro de um ano vai 
criar a sua própria empresa? 

  20,248 0,000 22,502 0,000 

Var. 7 – Considera que dentro de 5 anos vai 
criar a sua própria empresa? 

  18,769 0,000 18,348 0,000 

 
Os testes com as variáveis var5, var6 e var7 buscavam falsear as hipóteses H1 - Os 

professores de mercado influenciam na intenção empreendedora dos alunos e H2 - Os 

professores de mercado não influenciam na intenção empreendedora dos alunos. Como as 

hipóteses são excludentes, apenas uma das hipóteses indicadas pôde ser confirmada. 

Para as quatro variáveis indicadas, nenhuma obteve no teste F “significância” com o 

valor maior que 0,05,o que se conclui que os professores de mercado influenciam na intenção 

empreendedora dos alunos. Essa proposição pode ser confirmada no teste de robustez de 

Brown-Forsythe que para todas as variáveis apresentou significância inferior a 0,05. Desta 

forma, considera-se aceita a hipótese H1 enquanto rejeita-se H2.  

Observa-se também que, a hipótese que afirma que os homens são mais sensíveis a 

influência do professor de mercado de que as mulheres não se sustenta, uma vez que a sua 

significância no teste ANOVA apresentou resultado insuficiente com a significância de 0,345, 

portanto maior que o mínimo permitido de 0,05. Logo, a hipótese H0 de que os homens são 
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mais sensíveis à influência dos professores ao empreender do que as mulheres, não obteve 

confirmação. 

 

CONCLUSÕES 

O estímulo de intenções empreendedoras nos alunos se faz importante para o fomento 

da cadeia produtiva. Para obter tal estímulo, sugere-se um ensino voltado para a prática. 

Deste modo, este artigo avaliou a influência que professores, que trazem para a sala de 

aula sua vivência de mercado, causam na intenção de empreender dos alunos de cursos de 

Administração. De fato, os resultados obtidos nessa pesquisa demonstram que professores 

com experiência profissional não acadêmica ao magistério superior influenciam positivamente 

seus alunos a abrirem seus próprios negócios, corroborando a hipótese H1 e negando a 

hipótese H2. Carvalho e Gonzalez (2006) com base em estudos de Autio, Keeley, Klofsten & 

Ulfstedt (1997) já pressuponham que a percepção individual acerca da influência do meio-

envolvente relacionado com a instituição de ensino superior, no qual o professor está inserido, 

pode influenciar as aspirações empresariais dos alunos.  

A hipótese H0 - Que homens são mais sensíveis à influência dos professores a 

empreender do que as mulheres - não se confirmam quanto a ambas as amostras, ou seja, não 

há diferenças entre homens ou mulheres quanto à percepção da influência dos professores na 

intenção de empreender dos mesmos. Sendo a hipótese H0 rejeitada.  

Com base nos resultados encontrados, sugere-se que Instituições de Ensino Superior, 

tecnológico ou Técnico tenham em seus corpos docentes, professores com experiência 

profissional exterior ao magistério superior, haja vista que estes influenciam positivamente na 

intenção empreendedora dos alunos, conforme demonstrado nesse estudo.  

Observou-se também que a pesquisa foi realizada apenas com alunos do curso de 

Administração, isso sugere que outros estudos possam investigar se as hipóteses ora estudadas 

se corroboram em outras amostras, tais como: alunos de outras instituições de ensino superior, 

tecnológico ou técnico em outras áreas de ensino, uma vez que o empreendedorismo abrange 

mais do que simplesmente a área da Administração, trata-se um tema multidisciplinar. 

Dentre as contribuições do estudo, tem-se um instrumento útil para educadores da área 

da Administração que buscam desenvolver os currículos dos estudantes que assumirão 

funções associadas à gestão e criação de seus futuros negócios, além do estímulo a 

publicações que podem vir a surgir após a pesquisa aqui empreendida. 
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RESUMO: A radionovela “A Destemida do Velho Oeste” é uma peça publicitária produzida na 
matéria “Recursos de Áudio”, na qual, a proposta do trabalho era criar uma radionovela publicitária 
para algum produto fictício ou existente. Com o advento do movimento feminista e do 
empoderamento feminino, a “Destemida do Velho Oeste” aborda a mulher como protagonista e 
heroína de um dos produtos cujos comerciais costumam ser sexistas, objetificando e inferiorizando a 
imagem da mulher: a cerveja. Além disso, o modelo de radionovela foi escolhido para mostrar que, 
apesar de não estar mais na época de ouro, ela foi e ainda pode ser uma alternativa interessante e 
lucrativa para a publicidade.  
 
Palavras–chave:  

 
Radionovela; Publicidade; Cerveja; Empoderamento Feminino. 
 

The Inserter of the Female Empowerment on the Beer´s Commercials 
through the Advertising Radio Serial “The Fearless of the Old West” 
 
ABSTRACT: The radio serial “The Fearless of the Old West” is an advertising job produce on the 
matter “Audio Resources”, which, a the proposal was to create an advertising radio serial to some 
fictitious or real product. With the growing of the feminist movement and the women´s empowerment, 
the “Fearless of the Old West” treats the woman as the protagonist and heroin from one of the 
products which the commercials use to be sexists, objectifying and putting down the women: the beer. 
Besides that, the form of a radio serial was choosed to show that although not be at its golden days, the 
radio serial was and still can become a profitable and interesting alternative for advertising.   
 
KEYWORDS:  
 
Radio Serial; Advertising; Beer; Female Empowerment. 
 

INTRODUÇÃO 

A radionovela é uma narrativa folhetinesca sonora originária da dramatização do gênero 

literário novela, produzida e divulgada em rádio. Elas foram de extrema importância na era de 

Ouro vivida pelo rádio brasileiro durante as décadas de 40 e 50, contribuindo assim para a 

consolidação do rádio como o maior meio de comunicação da primeira metade do século XX. 

A radionovela fez um enorme sucesso, tornando-se o maior meio de entretenimento do país, 



 

10505 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

mas nos dias atuais, ela está praticamente extinta da programação das rádios. Com enredos 

interessantes, atores talentosos e efeitos sonoros convincentes, as radionovelas se tornaram 

um verdadeiro fenômeno cultural e publicitário, tendo como público-alvo as donas de casa, 

que acompanhavam incansavelmente a cada capítulo e reviravolta da estória. O mais 

interessante das radiovelas é o fato de estimular a imaginação dos seus ouvintes: por conter 

apenas o áudio e a total ausência de imagens, os ouvintes imaginavam as feições, as 

características e a face dos vilões e mocinhos das estórias, ou seja, eles criavam nas suas 

mentes os seus próprios personagens a partir das vozes dos radioatores. Ferrareto (2007), em 

sua obra Rádio: o veículo, a história e a técnica, comenta sobre o processo de roteirização das 

radionovelas. 

 
As novelas da Rádio Nacional, por exemplo, caracterizam-se sempre 
pela boa qualidade. Não admitimos a irradiação de textos negativos, 
destrutivos e, em consequência, indignos. Há assim, muita vigilância 
em torno das novelas programadas. Quer um pequeno detalhe? Ei-lo: 
não se permite na Rádio Nacional que o vocábulo amante apareça no 
texto de uma novela. (FERRARETTO, 2001, p.119). 

 

A primeira radionovela transmitida no Brasil foi “Em Busca da Felicidade”, em junho 

1941, pela estação carioca Rádio Nacional, que devido ao enorme sucesso, durou dois anos. O 

grande sucesso das radionovelas atraiu não só a atenção do público, mas também a atenção 

das grandes empresas, que viram no rádio uma grande oportunidade e anunciar os seus 

produtos e alcançar o seu público-alvo em larga escala, em especial, o público feminino, que 

representava mais de 69% dos ouvintes das radionovelas. Por isso, grandes marcas de 

produtos de limpeza, de beleza e de eletrodomésticos passaram a comprar um horário de 

anúncio nas radionovelas. Tavares, em seu livro “História que o Rádio não Contou”, comenta 

sobre a relação entre a radionovela e a publicidade. “A introdução de mensagem publicitária 

provocou uma verdadeira metamorfose no veículo, que até então era erudito, instrutivo, 

“cultural”; parecia transformá-lo em popular órgão de lazer e diversão”. (TAVARES, 1999, 

p.55). Conceito esse de lazer doméstico feminino reforçado por Anna Verônica Mautner. 

 
Avós, mães e filhas acompanhavam as novelas sempre juntas. Os 
meninos ficavam de longe, mas não deixavam de saber o teor das 
narrativas. A radionovela fazia parte do mundo feminino. (...). Porque, 
enquanto se escuta, continua-se a fazer. Enquanto se escuta, tricota-se, 
lava-se o cabelo, trata-se da pele, faz-se mãos e pés. Era em volta do 
rádio que aprendíamos essas artes do feminino. Uma geração aprendia 
com a outra. As mais velhas passavam para as mais novas tudo sobre 
o cuidado do corpo, da roupa, da limpeza e da feitura dos alimentos. 
Por observação e imitação, a sabedoria era passada adiante, sem 
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ordem expressa e sem receita. Compartilhava-se enquanto se 
tricotava, se crocheteava, bordava, cerzia, e o rádio continuava 
descrevendo as emoções não expressas do cotidiano e, muitas vezes, 
também hábitos e costumes que não conhecíamos. (MAUTNER, 
2006, p. 12). 

 
Porém, durante a década de 60, com o advento da televisão, houve o fenômeno de 

migração publicitária, ou seja, toda a verba que antes era empregada na rádio, foi empregada 

na televisão, logo, na segunda metade da década de 60, eram poucas as rádios que produziam 

e transmitiam as radionovelas. Os autores, profissionais técnicos e atores que trabalhavam nas 

rádios também migraram para a televisão, readaptando os roteiros das radionovelas para as 

telenovelas. Na década de 70, as radiovelas já estavam praticamente extintas da programação 

das rádios. Lia Calabre, em seu artigo “Rádio e Imaginação: No tempo da Radionovela”, 

descreve a extinção da radionovela. 

As verbas publicitárias não cresceram na mesma proporção que a 
multiplicação do número de emissoras de rádio e de televisão. A 
diminuição das verbas publicitárias foram, em grande parte, 
responsáveis pelo abandono do gênero pelo rádio. Ao longo da década 
de 1960, algumas emissoras ainda mantinham ainda alguns horários 
de radionovelas ou de programas de radioteatro. Mas na década de 
1970 o gênero desapareceu apesar de algumas tentativas isoladas de 
reativa-lo. Das radionovelas restam as memórias dos pioneiros, as 
histórias contadas nos corredores, como algumas das que se 
encontram abaixo apresentadas. (CALABRE, 2003). 

 

Objetificação da Mulher na Publicidade 
 
Apesar das conquistas alcançadas pelas mulheres durante o século XX e a primeira 

década do século XXI, algumas mídias ainda insistem em tratar a imagem feminina como um 

objeto, cheia de fetiches, esteriótipos preconceituosos e inferiorizadores. Muitos comerciais 

utilizam-se da beleza feminina e acabam disseminando conceitos retrógrados por meio de 

roteiros tendenciosos, imagens apelativas e slogans de mau gosto. Lima, em sua monografia 

“A Imagem do Feminino na Publicidade: Um estudo de Caso”, comenta sobre a associação da 

imagem feminina aos esteriótipos e padrões determinados pela sociedade.  

 
...no Brasil, como em outros países, a publicidade vem traçando uma 
abordagem que associa a beleza da mulher à utilização de muitos 
produtos de diversas categorias como higiene pessoal, cosméticos, 
vestuário, regime, bebidas, dentre outros. Junto a esses produtos, está 
a apresentação de modelos ou atrizes que possuem o padrão de beleza 
imposto pela mídia, que na prática torna-se inatingível para maioria 
das pessoas. (LIMA, 2009, p.24). 
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A maioria das campanhas atuais ainda reforçam os esteriótipos passados que colocam a 

mulher nos papéis de objeto sexual e de um ser inferior e submisso ao homem. Campanhas da 

década de 50 e 60, como a da marca de calças masculinas Mr. Legs retrata a mulher, 

literalmente, como um tapete do homem, com o seguinte slogan: “É bom ter uma garota ao 

redor da casa”, ou, mais recentemente os comerciais da marca de desodorantes masculinos 

AXE, acompanhada do slogan: “Acumule Mulheres”, retratando várias mulheres seminuas e 

submissas às vontades do homem que protagoniza o comercial e utiliza o desodorante AXE. 

Comportamento esse do protagonista imune à críticas, pois, historicamente e culturalmente, 

associa-se à fama de “pegador” uma autoafirmação masculina de ser um “verdadeiro homem” 

conseguindo dessa forma o respeito da sociedade.  

 

A representação da mulher nos comerciais de cerveja. 
 

Desde a segunda metade do século XX, a figura feminina está presente nos comerciais 

de cerveja, antigamente, de uma forma mais sutil e discreta, porém, nos últimos vinte anos, a 

representação feminina vem tomando um cunho cada vez mais erótico e submisso, 

ultrapassando os princípios de uma simples divulgação e utilizando o corpo feminino como 

uma forma de excitar o desejo do consumo tanto do produto quanto da mulher, ou seja, a 

mulher é meramente retratada como um objeto sexual nos comerciais de cerveja.  Caroline 

Heldman faz uma observação sobre a seguinte situação. 

 
O conceito de estereótipos se liga ao de “objetificação”. O conceito de 
objetificação teve início na década de 70, mas não é um fenômeno 
novo. O termo objetificação consiste em analisar alguém no nível de 
um objeto, sem considerar seus atributos emocionais e psicológicos. 
Podemos ver a objetificação da mulher em propagandas que só focam 
no atributo sexual ou físico, sem outro tipo de apelo emocional. 
(HELDMAN, 2012) 

 

Sabe-se que desde a criação do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária 

(Conar), muitos comerciais de cervejas já foram vetados e tiveram a sua exibição suspensa 

dos meios de comunicação, e o mais interessante é que, segundo os dados do próprio Conar, 

mais de 60% das denúncias foram realizadas por mulheres. Fato esse, que mostra o 

crescimento da representatividade feminista, da consciência da mulher sobre o seu verdadeiro 

valor na sociedade e da igualdade de gênero em relação ao sexo masculino.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para a elaboração da radionovela, a princípio, foi criado o roteiro que surgiu apenas 

como de uma propaganda de uma marca cerveja fictícia, após revisões e discussões entre os 

integrantes do grupo, resolveu-se inserir o discurso de empoderamento feminino ao trabalho, 

pois a publicidade pode e deve empoderar as mulheres, ao invés de continuar com a velha 

cultura de objetificação. O roteiro baseia-se em roteiros de radionovelas já produzidas 

profissionalmente, com detalhamento dos sons que ali foram reproduzidos e inseridos, além 

de categorizar as personagens e suas devidas falas. 

Durante o processo de gravação dos arquivos de áudio da radionovela, a locução das 

oito personagens foi feita pelos três integrantes do grupo, na qual dois integrantes fizeram as 

sete vozes masculinas e a outra integrante fez a voz feminina. Após ensaios, adaptações no 

roteiro, alinhamento de vozes e interpretação de personagens, as gravações foram realizadas 

em um dia e editada de forma não linear no período de quatro dias para ajustes técnicos, como 

a sonoplastia, efeitos sonoros e tratamento do áudio. Os softwares para a edição das faixas de 

áudio foram: Live 9.0; Audacity; Format Factory e Adobe Premiere. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A história da radionovela se passa em um local fictício, na época do chamado Velho 

Oeste. É narrada a história de Debbie Blondie, suas aventuras e descobertas em ambientes 

dominados pela presença masculina e sua vontade de mostrar o seu valor e de ser respeitada 

perante a sociedade masculina. A trama vai acontecer em capítulos com duração média de 3 a 

7 minutos cada, sendo o número de capítulos ainda não determinado para o fim da ficção. 

                    

A radionovela serve para divulgação da cerveja fictícia Golden Gun, que vai ser citada 

em todos os capítulos pelo menos uma vez trazendo a marca para dentro da trama e tornando-

a parte do cotidiano dos personagens centrais. No primeiro capítulo da radionovela, além da 

protagonista Debbie, também são apresentados os personagens Sr Perkles, dono do Bar Pete 

Fedido; onde se passa a trama central do capítulo; O vilão Will Dickhell, além de vozes 

coadjuvantes masculinas que surgem para reproduzir a ambientação com muita presença 

masculina. Duas vozes masculinas são respectivamente o locutor e o narrador da história. O 

locutor apresenta o a radionovela, o episódio da vez e a cerveja patrocinadora, vindo logo em 

seguida o narrador que ambienta o ouvinte à situação em que se encontra a trama.             Os 

nomes dos personagens e suas características surgiram de estereótipos de pessoas e situações 

ficcionais de historias de velho oeste, violência e objetificação da mulher nestes tipos de 
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tramas. Debbie seria uma exceção de uma mulher que trabalha em bar frequentado por 

homens, esperando-se que ela esteja ali para trabalhar como dançarina como as outras garotas, 

Debbie muda a mente das pessoas que a rodeiam trabalhando como garçonete e corrigindo 

atitudes machistas, ganhando assim respeito e admiração para si e suas colegas que ali 

trabalham como dançarinas, apesar destas não serem diretamente inseridas no roteiro do 

primeiro capítulo.  

                   

Com a chegada de Dickhell ao Bar Pete Fedido, Debbie vê a oportunidade de 

demonstrar suas outras habilidades, como a luta e o tiro, findando na fuga de Dickhell e 

agradecimentos fervorosos e clientes e de seu chefe Sr Perks. Acabando por consolidar-se 

como lenda entres os homens e mulheres que vivem na pequena cidade do Velho Oeste. Com 

a produção dos novos capítulos, acompanha-se os tabus que Debbie terá de enfrentar, seus 

medos e desejos, relacionamentos amorosos e de inimizade, voltado para a desconstrução de 

padrões antiquados e patriarcais, sempre com bom humor e leveza. 

 

CONCLUSÕES 

A publicidade tem um grande poder de influência sobre as pessoas. Por isso, ao 

continuar inferiorizando e estereotipando a imagem feminina em comerciais de cerveja, a 

publicidade contribui para a solidificação de um pensamento equivocado e de uma cultura 

arcaica, na qual não há equidade entre os gêneros. Porém, a publicidade também tem a 

capacidade de elaborar comerciais e estratégias para desconstruir esses conceitos e trilhar um 

novo caminho rumo à uma sociedade mais igualitária e inclusiva.  

A radionovela publicitária “A Destemida do Velho Oeste” é um exemplo de publicidade 

desconstrutiva, pois, ao colocar a mulher em posição de destaque, sem retratá-la como um 

objeto, e sim como uma heroína, peça fundamental no comercial, “ A Destemida do Velho 

Oeste” já vai contra todos os conceitos e fórmulas clichês até então empregadas pela maioria 

dos comerciais de cerveja, promovendo uma reflexão sobre a concepção de valores que a 

sociedade impõe.  

Além da disso, outra finalidade que a radionovela publicitária “A Destemida do Velho 

Oeste” tem é a resgatar as saudosas radionovelas, proporcionando ao ouvinte uma experiência 

nostálgica ou inédita sobre a experiência extrassensorial que uma radionovela causa. 

Sensações essas que são causadas a partir de técnicas na hora de se elaborar uma radionovela. 

Técnicas essas, se forem bem trabalhadas e adaptadas aos dias de hoje, podem atrair uma 
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nova geração de ouvintes e amantes das radionovelas, tornando-a de novo uma alternativa 

interessante e lucrativa para a publicidade, pois são a partir das velhas ideias que novos 

conceitos são construídos.  

A faixa de áudio da radionovela publicitária “A Destemida do Velho Oeste” está 

disponível na plataforma de compartilhamento de som Soundcloud pelo link: 

https://soundcloud.com/natan-rocha-901760773/radio-novela-publicitaria-a-destemida-do-

velho-oeste 
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RESUMO: A arborização como componente fundamental do meio urbano proporciona 
numerosos benefícios ambientais, sociais, estéticos e paisagísticos às cidades. Entretanto, os 
espaços verdes encontrados nas cidades, dificilmente se adequam aos parâmetros corretos de 
plantio e manutenção, gerando prejuízos à população e à administração municipal. Este 
trabalho buscou identificar e caracterizar a interferência que arborização das praças do bairro 
Centro de Cajazeiras-PB causa sobre seus mobiliários urbanos. Para isto, foi realizado um 
inventário destas praças com o auxílio de manuais e guias de arborização existentes para 
outros municípios. Através do levantamento observou-se que a maior parte dos conflitos se dá 
tanto pela interferência da fiação elétrica como a poda das árvores, resultados da falta de 
planejamento urbano. 
 
Palavras–chave: árvores, equipamentos urbanos, planejamento urbano 
 

THE INTERFERENCE OF AFFORESTATION IN THE URBAN 
FURNITURE OF FIVE PUBLIC SQUARES OF CAJAZEIRAS - PB 
 
ABSTRACT: The afforestation as a key component of the urban environment provides 
numerous environmental benefits, social, aesthetic and landscape the cities. However, the 
green spaces found in the cities, hardly fit the correct parameters planting and maintenance, 
causing damage to the population and the municipal administration. This study sought to 
identify and characterize interference that afforestation of squares in the neighborhood 
Cajazeiras PB-center because of its street furniture. For this, an inventory of these squares 
with the help of manuals and tree planting guides for other counties was conducted. Through 
the survey revealed that the most conflict occurs both by the interference of the electrical 
wiring as the pruning of trees, results in a lack of urban planning. 
 
KEYWORDS: trees, urban equipment, urban planning 
 

INTRODUÇÃO 

O crescimento desordenado das cidades brasileiras e as consequências geradas pela falta 

de planejamento urbano provoca uma reflexão sobre a importância da vegetação como 

componente necessário ao espaço urbano. Diante desse cenário, Carvalho (1982) já afirmava 

que a arborização é vista nas cidades como importante elemento natural, atuando como 

reestruturador do espaço urbano.  
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Cajazeiras é o município-sede da Região Metropolitana de Cajazeiras e está localizada 

na mesorregião do Sertão Paraibano, distando 468 quilômetros da capital estadual João 

Pessoa-PB. Sua área é de 565,899 km² e possui 58 446 habitantes, segundo o censo 2010 do 

IBGE (2010). Esta região apresenta clima semiárido, quente e seco, baixa nebulosidade e 

forte insolação, além de elevadas temperaturas na maior parte do ano. Sua vegetação 

predominante é a caatinga, do tipo xerofítica, com espécie de plantas de médio e pequeno 

porte, como arbustos e cactáceas (BRASIL, 2005). 

Nos últimos anos, este município vem apresentando um desenvolvimento urbano bem 

evidente, motivado, principalmente, pelas chegadas das universidades públicas e privadas. 

Como consequência, o espaço urbano se tornou mais complexo à medida que as edificações 

foram tomando o espaço, de modo que a arborização teve que ceder lugar às obras de 

construção civil. 

Entende-se por arborização urbana o conjunto de vegetação arbórea natural ou cultivada 

que uma cidade apresenta em áreas públicas e privadas, como praças, parques, vias de passeio 

público, entre outros (SANCHOTENE, 1989).  

No espaço urbano, as praças são espaços acessíveis aos pedestres e possuem programas 

sociais, como lazer e recreação (ROBBA e MACEDO, 2002). Estes tipos de áreas verdes 

contribuem para diminuir o efeito agressivo das construções que dominam a paisagem urbana. 

Nelas, contudo, o processo de arborização deve ocorrer de forma que haja compatibilidade 

entre as árvores e as condições do espaço físico, pois existem diversos equipamentos urbanos: 

calçada, edificações, rede elétrica, de esgoto, rede de distribuição de água, placas de 

sinalização, postes de iluminação, etc., pois se essa arborização for feita de forma inadequada, 

ao invés de trazer benefícios, pode ocasionar transtornos, danificando o mobiliário urbano, 

assim como comprometendo a saúde das árvores. 

Dessa forma, a arborização requer planejamento, fazendo-se necessário a análise das 

espécies vegetais que sejam apropriadas para o local, evitando assim, problemas futuros. De 

acordo com Schuch (2006), um plantio correto permite a coexistência das árvores com as 

redes aéreas, facilitando sua manutenção. Danos às calçadas ocasionados pelas raízes, assim 

como danos às canalizações, também podem ser evitados com o uso de espécies adequadas e 

o plantio em locais que não criem risco de conflitos.  

Dessa forma, o diagnóstico da arborização de praças públicas pode auxiliar na avaliação 

da qualidade do espaço urbano, na disseminação da cultura do planejamento e conhecimentos 

técnicos sobre arborização urbana, como também na implementação de projetos urbanos 
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futuros mais adequados e eficientes, de modo a garantir a qualidade do ambiente e a 

conservação dos equipamentos urbanos.  

Tendo em vista essas necessidades de conciliar arborização e equipamentos urbanos, 

alguns municípios elaboram um guia de arborização, que tem como função nortear a 

implantação e manutenção da vegetação arbórea, de acordo com critérios técnico-científicos e 

as necessidades da cidade.  

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo analisar a arborização de praças 

públicas centrais e os impactos para o seu mobiliário na cidade de Cajazeiras – PB, 

identificando se as praças atendem às informações técnicas predeterminadas nos 

manuais/guias de arborização produzidos para outras cidades do Brasil. Com isso, apontar 

como a arborização destas praças interferem nos equipamentos físicos que possuem e nas 

edificações em torno delas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Ao longo deste trabalho foi feito um maior aprofundamento sobre o tema arborização, 

através de revisões bibliográficas. 

Inicialmente foi feito o levantamento de manuais/guias de arborização que foram 

elaborados para outras cidades brasileiras. Dentre os manuais encontrados, foram escolhidos 

os de Recife-PE, Fortaleza-CE, João Pessoa-PB, São Paulo-SP e Belo Horizonte-MG. Estes 

manuais foram utilizados para auxiliar na identificação de possíveis problemas nas condições 

atuais das praças públicas observadas. 

Foram selecionadas por meio de um sorteio aleatório simples, cinco praças localizadas 

no bairro centro da cidade. A escolha deste bairro se deu devido as praças possuírem uma 

significativa quantidade de mobiliários urbanos em relação aquelas localizadas em outros 

bairros. O levantamento quantitativo das praças foi feito com auxílio de mapas do município e 

do livro “Passeando pelas Praças de Cajazeiras” (MARECO, 2009).  

Os parâmetros utilizados para identificação dos aspectos qualitativos e quantitativos, 

por meio de trabalho de campo, foram: quantidade de árvore em cada praça; e localizações 

das árvores em relação aos equipamentos urbanos (edificação, rede elétrica, calçada, poste de 

luz, bueira, etc.) para, a partir disto, analisar a influência das árvores nesses equipamentos.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O levantamento das árvores realizado nas cinco praças do centro da cidade totalizou 67 

árvores (Tabela 1).  
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Tabela 1. Quantidade de árvores em cada uma das cinco praças estudadas do bairro Centro do 

município de Cajazeiras-PB. IFPB, 2016. 

NOME DA PRAÇA TOTAL DE ÁRVORES 

Onésio Uchoa 17 
Félix de Araújo 14 
Galdino Pires Ferreira 6 
Coração de Jesus 12 
Nossa Senhora de Fátima 18 
TOTAL 67 

 

Do levantamento pôde-se observar que algumas árvores estavam dentro dos parâmetros 

de plantio apropriado. O plantio adequado além de promover as melhores condições de 

desenvolvimento e conservação das árvores, contribui para a prevenção de possíveis acidentes 

e transtornos à mobilidade, visa reduzir gastos de manutenção e procura evitar futuras 

remoções de árvores inseridas em locais inapropriados. (SMAS, 2013) 

Por outro lado, o plantio das árvores também tem se apresentado de forma inadequada, 

demonstrando não seguir nenhum critério. Outra consequência do plantio de árvores em 

locais inadequados são os conflitos com as edificações, muros, placas de sinalização de 

trânsito, entre outros. (SCHUCH, 2006) 

As praças apresentaram 7 árvores localizadas próximas a edificações, no qual todas elas 

estão com a distância mínima inferior a indicada nos manuais (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Copa da árvore invadindo algumas edificações comerciais na Praça 
Coração de Jesus no município de Cajazeiras-PB. IFPB, 2016. 
 

De acordo com os manuais de arborização, a distância mínima entre árvores e a 

edificação, levando em consideração o porte da árvore, é de 2,0 à 7,0 metros. Para muros, essa 

distância é de 1,0 à 3,0 metros. 
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De acordo com Schuch (2006), as árvores quando plantadas muito próximas as placas 

de sinalização, pode impedir que sejam visualizadas, gerando transtornos no trânsito, podendo 

causar acidentes.  Nesse estudo, em nenhuma praça foi observado árvores obstruindo a visão 

de placas de sinalização. 

Também pôde-se deparar com árvores nas calçadas, como ainda, escolha inadequada 

das espécies arbóreas, que acarretam danos nesses locais, como é mostrado na Figura 2. 

 

 

Figura 2. Raízes de árvore danificando a calçada na praça Onésio Uchoa no 
município de Cajazeiras-PB. IFPB, 2016. Fonte: próprio autor. 
 

De acordo com os manuais de arborização, o espaço livre na calçada para a circulação 

de pedestres é de 1,20 metros. Esta imagem mostra o difícil acesso para os transeuntes e, 

ainda, os danos causados à calçada pelas raízes, podendo gerar acidentes. Alguns tipos de 

plantas com raízes superficiais a medida que vão crescendo danificam calçadas e construções. 

(SCHUCH, 2006 apud PRADO e PAIVA, 2001). 

As árvores plantadas em calçadas somam um total de 24 das 69 árvores de todas as 

praças, em que 29% desse total apresentam raízes que danificam a calçada. 

A compatibilidade entre as árvores e a fiação elétrica é importante para evitar 

transtornos, como rompimento dos cabos, interrupção do fornecimento de energia, queima de 

eletrodomésticos, além de acidentes que podem ser fatais para os moradores. Portanto, torna-

se necessário conhecer o desenvolvimento da copa da árvore para a adequação ao espaço 

aéreo disponível. (SANTOS e TEIXEIRA, 2001). 

Quando no plantio da árvore não é levado em consideração o fator fiação elétrica e 

ocorrem problemas, a solução adotada é a poda, geralmente mal executada. Meneguetti 

(2003) comenta que a poda drástica é um fator preponderante para o comprometimento da 

saúde e o do crescimento das árvores urbanas, tornando seu desenvolvimento lento e muitas 

vezes impedindo-as de sobreviver em meio as cargas de ações negativas praticadas no 

ambiente. 
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Dentre as cinco praças, Coração de Jesus, Onésio Uchoa e Félix de Araújo, 

apresentaram irregularidades referentes às copas das árvores. Como mostram nas figuras 

Figura 3, 4 e 5, respectivamente, as praças destacando as laterais por onde passa a fiação 

elétrica. As imagens foram elaboradas pelos autores em um software de desenho auxiliado por 

computador. 

 

 

Figura 3. Projeção superior da Praça Coração de Jesus com destaque indicando 
rede de fiação elétrica. IFPB, 2016. 

 

 

Figura 4. Projeção superior da Praça Onésio Uchoa com destaques indicando dois 
lados com rede de fiação elétrica. IFPB, 2016. 
 

 

Figura 5. Projeção superior da Praça Félix de Araújo com destaque indicando 
rede de fiação elétrica. IFPB, 2016.  
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As imagens mostram como a fiação elétrica, muitas vezes, é tocada ou, até mesmo, 

encoberta pelos galhos das árvores pertencentes às praças. Esses galhos próximos à fiação 

podem trazer danos à esta rede. Como comenta CEMIG (2001), dentre os fatores que 

provocam a interrupção de energia elétrica está a queda de árvores na rede e toque dos galhos 

nos condutores. 

Nas 4 áreas destacadas nas Figuras 3, 4 e 5 existem 18 árvores plantadas, no qual 56% 

desde total de árvores causam interferência na rede elétrica (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Foto de galhos das árvores ultrapassam o limite da fiação elétrica na 
Praça Onésio Uchoa. IFPB, 2016. Fonte: próprio autor. 
 

Nessas situações em que ocorre o avanço da copa na fiação elétrica, a medida tomada é 

a poda drástica das árvores feita sem critérios, que pode não solucionar o problema, além de 

prejudicar o desenvolvimento da árvore, alterando principalmente o formato natural da copa. 

Neste sentido CEMIG (2011), afirma que os serviços de intervenção em árvores junto à rede 

elétrica devem ser realizados por profissionais qualificados, seguindo normas e 

procedimentos adequados. 

Sabendo-se da importância da arborização nas cidades e diante dos resultados 

encontrados neste trabalho, fica evidente a necessidade para uma arborização planejada. 

Como comenta Dantas e Souza (2004) que a arborização urbana merece uma atenção cada 

vez maior em função dos benefícios e até mesmo dos problemas que se apresentam em função 

da disposição inadequada de árvores no contexto da cidade. Estes ainda afirmam que a 

arborização inadequada tem trazido como consequências custos crescentes na manutenção e 

reparo dos mobiliários urbanos, enfatizando redes de serviços aéreos e subterrâneos. 
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CONCLUSÕES 

Pode-se concluir com esse trabalho, que a arborização das praças de Cajazeiras-PB deve 

ser melhor planejada, de forma que não interfira de forma negativa nos mobiliários urbanos. 

O fato de 100% das árvores plantadas próximas a edificações apresentar invasão por 

parte da copa, e que 56% das árvores plantadas em frentes de quadra interferem na fiação 

elétrica, evidencia que o plantio foi feito sem critérios, em que não foi pensado sobre estas 

prováveis ocorrências. 

Desta forma este estudo abre espaço para a discussão sobre a importância do 

planejamento da arborização urbana, podendo apontar à administração pública da cidade os 

problemas que estão ocorrendo e auxiliar na criação de projeto de arborização mais eficiente. 
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A LEITURA E OS BIBLIOTECÁRIOS DA BIBLIOTECA NILO 
PEÇANHA: Traçando caminhos para a competência profissional 
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RESUMO 
Apresenta um estudo sobre o comportamento de leitura dos profissionais bibliotecários da 
Biblioteca Nilo Peçanha (BNP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Paraíba (IFPB), campus João Pessoa, tendo em vista os novos rumos da sociedade da 
informação e as  novas tecnologias da informação, e o bibliotecário como mediador da 
informação  e  leitura, em seu ambiente de trabalho, reconhece essa necessidade, para fazer 
jus ao papel de educador social, a ele  atribuído e adquirir competência para lidar com os 
usuários. Nessa pesquisa a metodologia seguida foi exploratória através de questionários e 
cujo  objetivo é descobrir o comportamento de leitura e a porcentagem de livros que são lidos 
no período de um ano por esses  profissionais. Os resultados mostram que a maioria dos 
bibliotecários  leem de 1 a 2 livros por ano, e que no quesito escolaridade a porcentagem é 
mais representativa para a  especialização, dentre outras questões. 
Palavras-chave: comportamento de leitura, profissional da informação, competência na 
profissão 

 
READING THE LIBRARIANS NILO PEÇANHA LIBRARY: TRACING 
PATHS TO PROFESSIONAL COMPETENCE 
 
ABSTRACT 
Presents a study of the reading behavior of librarians of the Nilo Library Peçanha (BNP) of 
the Federal Institute of Education, Science and Technology of Paraíba (IFPB) campus Joao 
Pessoa, in view of the new directions of the information society and new information 
technology, and the librarian as a mediator of information and reading on your desktop, 
recognizes the need to do justice to the role of social educator assigned to it and be competent 
to deal with users. In this research the methodology used was exploratory through 
questionnaires and whose goal is to discover the reading behavior and the percentage of books 
that are read in one year by these professionals. The results show that the majority of library 1 
to 2 read books a year, and in the item education the percentage is more representative of 
specialization, among other issues. 
 
KEYWORDS: reading behavior, professional information, competence in the profession 
 
1 INTRODUÇÃO 

A Biblioteca Nilo Peçanha atende aos usuários alunos do IFPB, campus João Pessoa, e 

pode ser considerada uma biblioteca universitária, apesar de estar em fase de mudança dessa 

categoria para multinível, por possuir mais de um nível de cursos; assim atende aos cursos 

absorvidos pelo IFPB: superior, tecnológico e técnicos, dentre outros. A Biblioteca Nilo 

Peçanha no seu quadro funcional, e ambiental possui oito bibliotecários por formação, sendo: 
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dois coordenadores – o geral e o de turno, e seis bibliotecários distribuídos por seção. Devido 

a explosão informacional ocorrida com o aumento das publicações e a facilidade de leitura 

nos diferentes formatos/suportes das novas tecnologias, o mercado de trabalho exige que o 

bibliotecário possua várias aptidões além daquelas  presentes nos currículos dos cursos de 

biblioteconomia.  

Partindo do pressuposto de que a biblioteca  possui  função educadora e social e que os 

seus bibliotecários devem estar  preparados para atender essas demandas de usuários 

diversificados, como no caso da BNP. Surgiu a necessidade de averiguar se os bibliotecários 

da BNP fazem leituras para suprir necessidades do trabalho ou por outro motivo, como 

complementar o saber; além das leituras que são feitas no seu dia-a-dia profissional, e quantos 

livros conseguem ler  anualmente? Tendo em vista, as exigências do mercado de trabalho.  

A metodologia aplicada foi exploratória, através de questionários enviados através de e-

mail aos bibliotecários da BNP, formado por perguntas abertas e também fechadas, com o 

intuito de descobrir esse comportamento de leitura desses bibliotecários, e a porcentagem de 

livros que são lidos no período de um ano. Para a fundamentação desse estudo revisitamos 

alguns autores sobre leitura e competências, tendo em vista a carência de estudos sobre a 

ligação que existe entre  leitura e competência profissional dos bibliotecários. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

[...] lê-se para entender o mundo, para viver melhor. Em nossa cultura, quanto mais 
abrangente a concepção de mundo e de vida, mais intensamente se lê, numa espiral 
quase sem fim, que pode e deve começar na escola, mas não pode (nem costuma) 
encerrar-se nela. (LAJOLO, 2000, p. 7) 
 

 Antigamente, o ato de ler era considerado como um simples meio de receber uma 

mensagem importante. Com o desenrolar dos anos  ler, por si mesmo, é entendido como um 

processo mental de vários níveis, que contribui para o desenvolvimento do intelecto – pois é 

um dos meios mais eficazes do desenvolvimento sistemático da linguagem e da 

personalidade. Ela é uma maneira exemplar de se chegar a aprendizagem, ou seja, quando 

você ler - automaticamente, estar gerando conhecimento e aprendendo (BAMBERGER, 1977 

apud LIMA, 2014). A leitura é compreendida como um diálogo entre o escritor e o leitor, 

através do livro, existe um compartilhamento do saber do autor para com o leitor; pois não é 

apenas para decifrar códigos, mas para compreender o sentido de cada frase até encontrar o 

entendimento do que o autor quer repassar para os leitores do livro. Usa-se a leitura também 

como lazer e, principalmente para aprender, pois o conhecimento é sempre adquirido através 
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dela. Pode-se dizer que a leitura é um dos caminhos para adquirir a competência profissional, 

seja em qualquer área  é parte integrante da aprendizagem – do aprender a aprender.  

Os ditames da Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e 

Emprego sobre o profissional bibliotecário mostra uma grande variedade de competências 

pessoais necessárias a esses profissionais, tais como:  

a) manter-se atualizado;  

b) liderar equipes; 

c) trabalhar em equipe e em rede;  

d) demonstrar capacidade de análise e síntese; 

e) demonstrar conhecimento de outros idiomas;  

f) demonstrar capacidade de comunicação;  

g) demonstrar capacidade de negociação, agir com ética;  

h) demonstrar senso de organização;  

i) demonstrar capacidade empreendedora;  

j) demonstrar raciocínio lógico;  

k) demonstrar capacidade de concentração;  

l) demonstrar pró-atividade e, 

m) demonstrar criatividade (BRASIL, 2002).  

 Assim, pesquisar sobre leitura com bibliotecários faz parte da aprendizagem para gerar 

competências. Nas atividades desenvolvidas no trabalho, as estratégias de aprendizagem são 

consideradas práticas em que as pessoas usam para adquirir conhecimentos e habilidades em 

seu habitat profissional (HOLMAN, EPITROPAKI, & FERNIE, 2001 apud BRANDÃO; 

BORGES-ANDRADE, 2015). As estratégias de aprendizagem são classificadas por alguns 

autores em três categorias: Cognitivas (reprodução, organização e elaboração de estruturas 

mentais); comportamentais (procura por ajuda pessoal, procura de ajuda em material escrito e 

aplicação prática) é nessa que está inserida à leitura; e por último a de autorregulação 

(controle emocional, da motivação e da compreensão) (WARR; ALLAN, 1998). A 

competência profissional está relacionada a indivíduos ou equipes de trabalho, integrando 

aspectos técnicos, cognitivos, sociais e afetivos relacionados ao trabalho. Essa competência 

compreende conhecimentos, habilidades e atitudes ou comportamentos que permitirão o 

desenvolvimento da organização no cumprimento de seus objetivos e a missão (DUTRA, 

2001; FLEURY, 2001; DURAND, 1998 apud BRANDÃO, 1999).  

 Os bibliotecários  devem empreender esforços no sentido do desenvolvimento de suas 

competências, para que sejam capazes de situarem-se no centro da organização, sendo 



 

10524 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

elementos fundamentais para a transformação e adequação desses ambientes às novas 

tendências e expectativas da sociedade (BELLUZZO, 2011, p. 59). Quando esses 

profissionais desenvolvem algum tipo de aprendizagem, certamente utilizam a leitura para 

adquirir competência. A leitura realizada para apreender ou informar deve ser tratada como 

parte do processo pedagógico em que não só o professor, mas também o bibliotecário é 

igualmente responsável (RIBEIRO, 2005). 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia aplicada foi exploratória, cuja finalidade é explorar o tema e reunir 

informações gerais sobre o objeto de estudo. Não é sua pretensão resolver problemas, nem 

explicar fenômenos; nem tão pouco compreender a intimidade das subjetividades – a pesquisa 

exploratória destina-se a esclarecer do que se trata e reconhecer a natureza do fenômeno, 

situando no tempo e no espaço, é uma operação de reconhecimento, uma sondagem. A 

população  alvo foi composta por 08 (oito) bibliotecários que exercem atividades na 

Biblioteca Nilo Peçanha do IFPB, campus João Pessoa. Nesse estudo, utilizamos a  técnica de 

questionários, repassados pessoalmente e também enviados por  e-mail aos bibliotecários da 

BNP, formado por perguntas abertas e fechadas, perfazendo um total de 04 (quatro), nas 

perguntas foram abordados o gênero dos envolvidos, grau de escolaridade e se os 

bibliotecários da BNP fazem leituras além das que são parte do seu contexto no ambiente de 

trabalho? E por último, a pergunta: Quantos livros os bibliotecários leem por ano? com o 

intuito de descobrir esse comportamento de leitura desses profissionais bibliotecários. O 

período de aplicação desses questionários se deu entre os meses de fevereiro e março de 2016. 

Os resultados foram desenvolvidos em quatro tabelas: a primeira sobre o gênero desses 

profissionais, a segunda é para saber o nível de escolaridade que eles possuem, a terceira é 

sobre a intenção, ou seja, para que lê um livro? E a quarta é para saber a quantidade de livros 

que esses bibliotecários da BNP, leem ao ano? A seguir as tabelas com resultados e discussão. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   Tabela 1 - Gênero dos bibliotecários da  Biblioteca Nilo Peçanha do IFPB, 2016. 
 

 

A Tabela 1 mostra que a quantidade de bibliotecários por sexo ficou  assim definida: 50% do 

Sexo Quantidade % 
Feminino 04 50 
Masculino 04 50 
Total 08 100 
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sexo feminino e 50% do sexo masculino, formando um equilíbrio por gênero. 

 

  Tabela 2 - Grau de escolaridade dos bibliotecários da Biblioteca Nilo Peçanha IFPB, 2016 

 

Escolaridade Quantidade % 
Superior 03 37,5 
Especialização 05 62,5 
Mestrado - - 
Doutorado - - 
Total 08 100 

 

A escolaridade predominante dos bibliotecários da BNP foi a Especialização, com  

62,5%; e a porcentagem de 37,5% para os bibliotecários com Formação Superior em 

Biblioteconomia; nos  itens  destinados ao mestrado e doutorado, nada consta. 

      
Tabela 3 – Intenção de  leitura de livros pelos bibliotecários da Biblioteca Nilo Peçanha do   

IFPB, 2016. 
Item Quantidade % 
Ajudar nas atividades 
desenvolvidas no trabalho 

03 23,07 

Reciclar/capacitar 03 23,07 
Cumprir tarefas 
acadêmicas 

                     -                       - 

Lazer 05 38,48 
Outros  02                  15,38   
Total                     13 100 

 

A predominância para a intenção de leitura ficou com o  Lazer - 38,48%, seguida de 

Ajudar nas atividades desenvolvidas no trabalho com 23,07% e para Reciclar /capacitar 

obtiveram também  23,07%. No item Outros 15,38% e acrescentaram atualizar conhecimento 

e cultura. 

  Tabela 4 -  Quantidade de livros que foram lidos  ao ano pelos  Bibliotecários da Biblioteca  
Nilo Peçanha do  IFPB, 2016. 

Livros Quantidade % 
1 a 2 03 37,5 
3 a 4 02 25 
5 a 6 01 12,5 
6 a 7 01 12,5 
Acima de 7 01 12,5 
Nenhum - - 
Total 08 100 
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A tabela 4 acima  mostra que no período de um ano: 37,5% dos bibliotecários da BNP, 

leram de 1 a 2 livros;  e 25% leram de 3 a 4 livros; o percentual de 12,5% para os que 

conseguiram ler de 5 a 6 livros, os bibliotecários que leram 7 livros, o índice foi de 12,5%,  e 

acima de 7 livros, apenas 12,5% desses profissionais. No item Nenhum, não pontuou. Assim, 

nota-se que, com esse estudo há uma deficiência acentuada de leitores  bibliotecários na 

Biblioteca Nilo Peçanha. 

 Em suma, os resultados da pesquisa mostram que a quantidade de bibliotecários por 

sexo é: 50% feminino e 50% masculino, conforme a tabela 1 – observa-se que  há equilíbrio 

por gênero. Na tabela 2  a escolaridade dos bibliotecários da BNP, predominou a 

Especialização, com  62,5% e 37,5% para os bibliotecários que apenas possuem Curso 

Superior, o nível de escolaridade com maior índice foi a Especialização e nenhum 

bibliotecário da BNP, possui Mestrado e Doutorado. Observa-se que existe uma necessidade 

de melhora nesses níveis de graduação para pós-graduação.  A tabela 3 -  a pergunta foi: qual 

a intenção dos bibliotecários, ao fazer uma leitura, ou seja, por quê? A predominância foi para 

o Lazer, com 38,48%, seguida do item - Ajudar nas atividades desenvolvidas no trabalho 

23,07% e Reciclar / Capacitar  tiveram 23,07% cada, somando 46,14% para esses dois itens. 

Em  Outros 15,38% responderam, sendo que deram contribuição com mais 02 itens: Atualizar 

conhecimento e Cultura. Os bibliotecários, foram unânimes ao  afirmar que  gostam de ler, 

além dos livros que catalogam. Na tabela 4 – a  porcentagem de leitura por período de um 

ano,  foi assim distribuída – teve  predominância 1 a 2 livros por ano, ou seja, 37,5%; seguido 

por 3 a 4 livros, 25%; 5 a 6 livros com 12,5%; 6 a 7 com 12,5% e acima de 7 livros, também 

com 12,5% de índice. Apesar de apreciarem a leitura os bibliotecários obtiveram porcentagem 

de leitura insuficiente tendo em vista, os diversos formatos e suportes disponibilizados  pela 

Web e as novas tecnologias que estão em evidência, isso demonstra que a leitura é 

extremamente essencial para esses profissionais da informação. Pois o mercado de trabalho 

exige muito desses profissionais bibliotecários, quando se trata  das competências atribuídas a 

eles; conforme os ditames da Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do 

Trabalho e Emprego, para com as competências pessoais necessárias a esses profissionais. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante do quadro de respostas dos bibliotecários, a pesquisa atendeu aos objetivos 

propostos. Todavia, na quantidade de livros lidos por ano o maior percentual foi de 1 a 2 

livros por ano, um nível que certamente, não é o esperado para bibliotecários, devido a 

quantidade de recursos existente para esse fim - impresso e  também na web,  bem como, a 
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facilidade que o bibliotecário possui na hora de fazer a busca (pesquisar). Como também o 

nível de escolaridade foi maior para a especialização e nenhum bibliotecário da BNP,  possui 

mestrado, nem doutorado. Desse modo, propomos algumas sugestões para a próxima 

pesquisa: 

 Descobrir as lacunas, ou seja, o porquê da leitura atingir percentuais tão baixos;  

 Estudar as causas dos  bibliotecários não  possuírem titulação além da especialização; 

 Incentivar o hábito de leitura para esses profissionais  bibliotecários. Diante disso, vale 

ressaltar que a leitura funciona como um fator essencialmente importante para o 

desenvolvimento humano e social e que o bibliotecário, encontra-se inserido nesse contexto. 
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A LOGISTICA REVERSA COMO SOLUÇÃO PARA O DESCARTE 
CORRETO DO LIXO ELETRÔNICO NO INSTITUTO FEDERAL DE 
SERGIPE – CAMPUS ITABAIANA  
 
Anderson Silva Carvalho1, Diana Amado Menezes2, Larisse Alves Santana2, Maria José Castro2 
1 Graduado em Tecnologia em Logística - IFS; 2Professora do IFS.  
  
RESUMO: Devido à grande preocupação com o meio ambiente e a crescente conscientização da 
preservação dos recursos naturais que estão cada vez mais escassos, este projeto tem como objetivo a 
implantação de um sistema de coleta e descarte correto do lixo eletrônico, gerado  no Instituto Federal 
de Sergipe – Campus Itabaiana e também pela comunidade local, tais como: computadores, 
televisores, pilhas, baterias e outros tipos, beneficiando como um todo a comunidade ao redor, 
tomando por base o IFS Sustentável, contribuindo com a preservação do meio ambiente, através da 
logística reversa. Para alcançar tal objetivo estão sendo efetuados questionários nos comércios do 
gênero de informática e telefonia em Itabaiana, entrevistas com a população local e visita técnica em 
empresa especializada no descarte de eletrônicos, para buscar auxílio para implantar uma solução 
viável.  
Palavras chave: logística reversa, meio ambiente, preservação  
  

The REVERSE LOGISTICS AS SOLUTION FOR CORRECT DISPOSAL  
OF GARBAGE IN ELECTRONIC INSTITUTE SERGIPE FEDERAL -  

CAMPUS ITABAIANA  
  
ABSTRACT: Because of concern about the environment and the growing awareness of the 
preservation of natural resources are increasingly scarce , this project aims at the establishment of a 
collection and proper disposal of e-waste system , generated at the Instituto Federal de Sergipe (IFS) - 
Campus Itabaiana and also by the local community , such as computers, televisions, batteries and other 
types , benefiting the community as a whole around, based on the Sustainable IFS , contributing to the 
preservation of the environment. To achieve this goal, they are being made questionnaires in the trades 
of computer and telephony gender in Itabaiana, interviews with local people and technical visit in 
company specializing in electronics disposal to seek assistance to implement a workable solution. 
Keiwords: reverse logistic, environment, preservation  
  

INTRODUÇÃO  
Com o avanço da tecnologia e o crescente uso da mesma pelas empresas e pessoas, 

percebe-se que vem aumentando a preocupação dos governantes e da sociedade com resíduo 

eletrônico, tais como os descartes de computadores, celulares, televisores, monitores e outros 

equipamentos eletroeletrônicos.   

Esse tipo de preocupação e a necessidade de um destino apropriado para o resíduo 

eletrônico, fez com que o Brasil em 2010 instituísse a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS)s, mediante a edição da Lei N°12.305, de 02 de agosto de 2010, que também criou 

Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para 

a Implantação do Sistema de Logística Reversa (LR), fatos estes que levou muitas empresas a 

implementar soluções para a sua sucata tecnológica. (BRASIL, 2010).  
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece princípios, objetivos, instrumentos 

e diretrizes para a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, as responsabilidades dos 

geradores, do poder público, e dos consumidores, bem como os instrumentos econômicos 

aplicáveis. Ela consagra um longo processo de amadurecimento de conceitos: princípios como 

o da prevenção e precaução, do poluidor-pagador, do eco eficiência, da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida do produto, do reconhecimento do resíduo como bem 

econômico e de valor social, do direito à informação e ao controle social, entre outros. A Lei 

estabelece uma diferenciação entre resíduo e rejeito num claro estímulo ao reaproveitamento e 

reciclagem dos materiais, admitindo a disposição final apenas dos rejeitos. Inclui, entre os 

instrumentos da Política, as coletas seletivas, os sistemas de logística reversa, e o incentivo à 

criação e ao desenvolvimento de cooperativas e outras formas de associação dos catadores de 

materiais recicláveis. (MACHADO, 2015).  

Segundo Leite (2013), o aumento da velocidade de descarte dos produtos de utilidade 

após seu primeiro uso, motivado pelo nítido aumento da descartabilidade dos produtos em 

geral, ao não encontrar canais de distribuição reversos de pós-consumo devidamente 

estruturados e organizados, provoca desequilíbrio entre as quantidades descartadas e as 

reaproveitadas, gerando um enorme crescimento de produtos pós-consumo. Essas quantidades 

excedentes tornam-se “visíveis” para a sociedade em aterros sanitários, “lixões”, locais 

abandonados, rios ou córregos que circundam as cidades etc.; ficam pouco visíveis quando 

são depositados em mares e rios e não sobrenadam ou quando são simplesmente enterradas 

para posterior solução.  

Como destacado por Miguez, (2012), os produtos eletrônicos contêm uma grande 

quantidade de substâncias danosas ao meio ambiente e à saúde do ser humano. Este fato faz 

com que estes produtos não possam ser descartados em aterros sanitários comuns, pois podem 

contaminar o ar (através da queima destes produtos) e a água (através da infiltração destas 

substâncias nos lençóis freáticos).  

Assim colocar em prática o projeto do descarte correto de lixo eletrônico no IFS, com 

atenção especial às pilhas e baterias usadas para funcionamento destes produtos, visto que o 

risco de contaminação por substâncias químicas encontradas nestes materiais (mercúrio, 

cádmio, chumbo, lítio, níquel, zinco, cobalto, etc.) são muito altos, fato que se agrava devido 

ao município ser um grande produtor rural local, onde as lavouras dependem diretamente do 

solo e da irrigação, proveniente do açude da Marcela, do Rio Jacarecica e do Rio da Ribeira, 

que podem ser seriamente afetados por estes materiais contaminantes quando descartados 

inadequadamente, causando sérios danos à saúde e ao meio ambiente.  
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O Brasil2  gera aproximadamente 1,4 milhão de toneladas deste lixo por ano), o 

equivalente a média global de 7 kg por habitante.  Diante desse fato, surgiu o projeto de 

pesquisa que visa identificar as ações e procedimentos adotados pelo quanto ao descarte 

correto de lixo eletrônico no IFS. O projeto que será desenvolvido como TCC Trabalho de 

Conclusão do Curso de Tecnologia em Logística, portanto será ampliada para todos as 

unidades da instituição.  

Devido à grande preocupação do Instituto Federal de Sergipe (IFS), com a 

conscientização e preservação do meio ambiente, este artigo tem como base outros já 

existentes no programa IFS Sustentável3, buscando a ampliação e melhoria deste sistema 

existente, pensando em um futuro cada vez melhor e mais limpo.   

Com uma breve pesquisa informal com alguns dos munícipes de Itabaiana, residentes 

no entorno do novo prédio do IFS, ficou constatado a falta de conscientização e a mera 

irrelevância dada ao descarte correto do lixo eletrônico.  Em pesquisa realizada por Oliveira et 

al (2014), a grande maioria da população acadêmica do próprio IFS, não faz descarte correto 

do lixo eletrônico, sendo que 63% dos entrevistados afirmaram jogar estes resíduos no lixo 

comum.  

Com o exposto, objetiva-se aplicar a logística reversa, dentro do IFS, para 

recolhimento e destinação correta do lixo eletrônico, gerado pelo próprio instituto e também 

pela comunidade local; aplicada em conjunto com a logística social, conscientizando e 

reeducando a comunidade local.  

  

LOGÍSTICA REVERSA  
A logística reversa é a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o 

fluxo e as informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e de 

pósconsumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição 

reversos, agregando-lhes valores de diversas naturezas: econômico, de prestação de serviços, 

ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, dentre outros. (LEITE, 2013).  

Conforme definido na PNRS, a logística reversa tem por objetivo a implementação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos entre o setor privado, o poder 

público e a sociedade civil e em seu artigo Art. 33 a Lei nº. 12.305 que instituiu a PNRS, 

destaca que compete aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de diversos 
                                                           
2 Dados da ONU, http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/onu-lanca-primeiro-mapa-global-
lixoeletronico-e-lixo-world-map-763469.shtml   
3 Programa Sócio Ambiental do Instituto Federal de Sergipe (IFS). Disponível em:  
http://www.ifs.edu.br/propex/index.php/ifs-sustentavel1   
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materiais estruturar e implementar sistemas de Logística Reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza 

urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para que possa ser dada uma destinação 

ambientalmente adequada.( BRASIL,2010).  

A legislação brasileira estabelece com clareza de quem é a responsabilidade pela 

captação e destino adequado dos resíduos.      

  

MATERIAL E MÉTODOS  

O procedimento metodológico utilizado neste trabalho foi uma pesquisa de natureza 

exploratória, visando proporcionar maior familiaridade com o assunto e o problema a ser 

estudado (visto ser um projeto TCC que ainda está em desenvolvimento, e estudos 

bibliográficos). (GIL, 2010).  

Num segundo momento, a pesquisa adotou a técnica de visita a uma empresa em 

Aracaju que atua com gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos, procurando obter um 

primeiro contato com a situação a ser explorada e um melhor conhecimento sobre o objeto em 

estudo, onde se efetuou:   

a) Visita técnica à empresa ecoTI, sediada em Aracaju – SE, com aplicação 

de questionário, evidenciando que esta é a única empresa cadastrada e capacitada 

pelo Instituto Nacional de Resíduos (INRE), dentro do Estado de Sergipe, para o 

gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos, com certificação de destinação correta 

de todas as partes dos resíduos; que, por sua vez, nos forneceu todos os 

procedimentos que deverão ser feitos para tornar o IFS um ponto de coleta:   

 Acessar o site do INRE, efetuar o cadastro com CNPJ e após aprovação, a 

instituição receberá um recipiente para receber os materiais, um talão de termo de 

doação, com descrição de todos os materiais aceitos pela coleta e as condições 

requeridas e numeração única para maior segurança para a implantação do sistema, 

onde a ecoTI será a responsável pela coleta dos materiais do IFS, sem custos para a 

retirada dos produtos listados.  

Pilhas comuns e baterias, quando separados dos produtos eletrônicos, não estão 

inclusos na lista de recolhimento pela ecoTI. Isso porque estes tipos de materiais possuem 

custo adicional de envio a São Paulo, sendo lá o local onde se encontra uma empresa 

especializada no descarte correto destes materiais, altamente poluentes.   
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Para o presente artigo usou-se dados relativos a uma pesquisa feita por OLIVEIRA et 

al (2014), dentro do próprio IFS – Campus Itabaiana, sobre o descarte de eletroeletrônicos, 

que será complementada com uma pesquisa de campo dentro de Itabaiana (em andamento), 

com aplicação de questionários nas lojas de informática e de telefonia, buscando informações 

sobre como são efetuados os descartes dos resíduos de eletroeletrônicos, de pilhas e baterias 

quando desacompanhadas dos respectivos aparelhos e se estas empresas possuem alguma 

parceria com outras credenciadas para envio e descarte correto do lixo eletrônico.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para uma melhor análise da situação, conforme pesquisa de Oliveira et al (2014), 

figura 1 verifica-se que em Itabaiana, as práticas de descarte correto de lixo eletrônico são 

extremamente baixas. Através destes dados, apresentados por Oliveira et al,(2014), verifica-se 

o descaso do descarte de lixo eletrônico, onde mais de 63% dos entrevistados no campus, 

descartam o lixo eletrônico no lixo comum,14 destinam para doação, apenas 5% entregam 

para os catadores , 3% destinam para empresas de reciclagem, apenas 1% fazem a devolução  

Fonte: OLIVEIRA, et al (2014)  
  
        

Também pode-se verificar como as empresas (lojas) estão agindo quando ao destino do  

lixo eletrônico, efetuou-se uma visita em uma loja da cidade (figura 2), ficando evidente que 

não estão fazendo o descarte como determina a legislação.  

para em p r esa que   fabricou   o produto e 14% dos entrevistados    informaram outro destino.       

  Figura 1.  Como são efetuados os descartes de lixo eletrônico pelos alunos do Instituto Federal  
de Sergipe  –   Campus Itabaiana. IFS,  2014.   
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,   
Figura 02. Flagrante de descarte irregular de lixo eletrônico em loja de informática em 
Itabaiana. Fonte: autores   
  

 
PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÕES PARA O DESCARTE CORRETO DOS RESÍDUOS.  

Até o presente momento, a pesquisa de campo, que em conjunto com a aplicação dos 

questionários, iniciou simultaneamente a fase da logística social aplicada, com a 

conscientização verbal sobre os benefícios do projeto para toda a comunidade.  

Para viabilizar a coleta de pilhas e baterias, desacompanhadas do conjunto eletrônico, 

uma possível solução seria aproveitar as parcerias já existentes entre IFS, Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Itabaiana (CDL) e outros comerciantes locais, propondo um rateamento 

para custear as despesas de envio, que poderá ser feito através da ecoTI.  

Este artigo será mais um benefício agregado à Cartilha ecológica, pertencente ao 

Programa Socioambiental do Instituto Federal de Sergipe (IFS), que tem como base a 

implantação de ações que contribuam para a redução do uso de recursos naturais e 

financeiros, minimizando os impactos ao meio ambiente.  

Espera-se que com a ampliação da pesquisa tanto no IFS como nas lojas locais possa-

se esclarecer aos usuários o papel da Logística Reversa e a importância da adoção de 

procedimentos corretos para o descarte dos resíduos eletrônicos. Dessa forma, acredita-se que 

a redução do número de produtos tóxicos, lançados no meio ambiente, e o melhor 

reaproveitamento dos materiais derivados dos eletroeletrônicos, de extrema relevância dentro 

do projeto, serão evitados, bem como o esgotamento precoce dos recursos naturais ainda 

existentes, impulsionando a economia verde, possibilitando a criação de novos empregos, 

diretos e indiretos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com a pesquisa desenvolvida e os dados coletados até o presente momento ficou 

evidente que se precisa adota os procedimentos estabelecidos na legislação para o correto 

descarte dos resíduos eletrônicos. Vale ressaltar que estes dados são apenas um diagnostico 

inicial e que a pesquisa de maneira mais ampla será desenvolvida em todas as unidades do 

IFS.    

Algumas das maiores barreiras encontradas ao artigo eram a falta de informações e a 

falta de iniciativa geral, que começaram a serem rompidas no estilo “formiguinha” e tendem a 

alcançar sistematicamente toda a comunidade.  

Os resultados negativos apresentados, até o presente momento, tendem a ser 

revertidos, devido à grande aceitação do projeto por toda comunidade acadêmica e, também, 

pela comunidade, que sentem a falta de um local apropriado para o descarte correto do lixo 

eletrônico.  
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RESUMO: A qualidade é um aspecto fundamental para o desenvolvimento da indústria 
turística, principalmente do setor gastronômico, que tem na superação das exigências e 
expetativas dos clientes uma grande vantagem competitiva no mercado. Assim, este trabalho 
buscou avaliar de que forma os aspectos da qualidade estão inseridos nos serviços ofertados 
pelos estabelecimentos gastronômicos do município de Marechal Deodoro, Alagoas. 
Realizou-se um estudo descritivo, com aplicação de questionários aos clientes dos bares e 
restaurantes, localizados na praia do Francês e na Massagueira, pontos turísticos de Marechal 
Deodoro. Para coletar os dados, utilizou-se o modelo SERVPERF (Service Performance). As 
análises foram feitas de forma quantitativa. Diante dos resultados obtidos, pôde-se observar 
que os estabelecimentos apresentam um bom nível de qualidade dos serviços, alcançando os 
melhores índices nas dimensões Sensibilidade, Confiabilidade, Segurança, Empatia e 
Estabelecimento. Índices um pouco menos satisfatórios foram obtidos nas dimensões 
Tangíveis e Ambientais, alertando acerca dos pontos que precisam ser reforçados para que se 
possa atingir a excelência da qualidade dos serviços ofertados. 
Palavras–chave: gastronomia, servperf, turismo 
 

THE MEASUREMENT OF THE SERVICE QUALITY OF BARS AND 
RESTAURANTS IN MARECHAL DEODORO/AL 
 
ABSTRACT: Quality is a key aspect for the development of the tourism industry, especially 
the gastronomic sector, which has to overcome the customers' requirements and expectations 
of customers a strong competitive advantage in the market. Thus, this study aimed to assess 
how the quality aspects are included in the services offered by the gastronomic establishments 
in Marechal Deodoro/AL. A descriptive study was conducted based on questionnaires to 
customers of bars and restaurants located in the Praia do Francês and Massagueira, tourist 
sites of Marechal Deodoro. To collect the data, it was used the SERVPERF (Service 
Performance) model. The analysis was done in a quantitative way. Considering the results 
obtained, the establishments had a good level of service quality, achieving better standards in 
the dimensions Responsiveness, Reliability, Assurance, Empathy and Establishment. Indices 
less satisfactory were obtained for Tangible and Environmental, warning of the points that 
need more effort to achieve excellence in providing service quality. 
KEYWORDS: gastronomy, servperf, tourism 
 

INTRODUÇÃO 

A economia do estado de Alagoas é bastante diversificada, destacando-se a agricultura, 

pecuária, extração de gás natural, petróleo, indústrias químicas, açucareiras e de álcool, de 
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cimento e alimentícias. No setor terciário, a atividade mais relevante é o turismo, com um 

elevado potencial para atrair visitantes, por suas belezas naturais e grande diversidade 

cultural, potencializado através de investimentos privados na constituição de diversos 

empreendimentos comerciais (hotéis, pousadas, restaurantes, bares), consorciados ao setor 

público, com investimento na infraestrutura da região, a partir da construção de aeroporto 

internacional, recuperação de estradas de acesso aos litorais, urbanização, saneamento básico, 

restauração do patrimônio cultural e preservação ambiental de áreas consideradas turísticas, 

permitindo assim, a implantação da indústria do  turismo. 

Sendo assim, se faz de extrema importância avaliar as diversas variáveis que 

influenciam as teias complexas do turismo considerando a importância deste setor para a 

economia local. 

Neste contexto, para que o segmento de bares/restaurantes, parte fundamental da 

indústria turística, possa ser um fator de desenvolvimento e mantenha seus efeitos 

multiplicadores, influindo sobre uma cadeia de renda e empregos diretos e indiretos, se faz 

necessário aperfeiçoar seus processos internos de gestão da qualidade na perspectiva de 

melhorar os serviços ofertados. Destaca-se, que neste trabalho a qualidade foi analisada a 

partir da perspectiva de quem avalia, ou seja, os clientes/turistas. 

O município de Marechal Deodoro faz parte da região metropolitana de Maceió e conta, 

de acordo com o censo de 2010 divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, com 45.590 habitantes. A economia do município está pautada no setor 

sucroalcooleiro, no Polo Multifabril e, principalmente no turismo, ressaltando que a cidade é 

um dos mais importantes pontos turísticos do Estado de Alagoas. A praia do Francês, bem 

como o povoado de Massagueira foram escolhidos como os espaços geográficos a serem 

analisados na pesquisa, devido a tradição gastronômica associada a essas localidades. 

Embasados no conceito de qualidade como uma atitude, Cronin e Taylor (1992, 1994) 

apud. Silva, Medeiros e Costa (2009) estão entre os principais autores da literatura crítica 

emergente, defendendo que a diferença entre expectativas e desempenho apenas media a 

percepção da qualidade, mas não a determina diretamente. O seu principal determinante seria 

o desempenho do serviço em si. Eles argumentam, então, que a avaliação do desempenho 

isoladamente oferece resultados mais adequados para mensurar o constructo qualidade de 

serviço (SILVA, MEDEIROS e COSTA, 2009). Assim, desenvolveram um modelo 

alternativo para mensuração da qualidade denominado SERVPERF (Service performance).  

Os questionários utilizados neste trabalho foram elaborados com base nos encontrados 

em Silva, Medeiros e Costa (2009), que conta originalmente com 6 dimensões (Aspectos 
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Tangíveis, Confiabilidade, Empatia, Sensibilidade, Segurança e Restaurantes), sendo que 

neste trabalho foi adicionada mais uma dimensão a qual foi denominada de “Aspectos 

Ambientais”, considerando que a percepção da gestão ambiental dos clientes também é um 

fator relevante, pois atualmente é um grande diferencial competitivo. A dimensão 

“Restaurantes”, foi adaptada para “Estabelecimentos”, já que o foco do presente trabalho 

foram os bares e restaurantes. A escala Likert foi usada como meio de avaliação por ser uma 

escala de respostas gradativas em que foram selecionados 6 (seis) tipos de respostas, sendo 

que 1 corresponde a discordo totalmente, 2 discordo muito, 3 discordo pouco, 4 concordo 

pouco, 5 concordo muito e 6 concordo totalmente. 

Este trabalho se propôs a avaliar, a partir do modelo SERVPERF, o nível da qualidade 

dos serviços de bares e restaurantes no município de Marechal Deodoro/AL, investigando 

para tal, as dimensões da qualidade com a finalidade de contribuir para a melhoria dos 

serviços prestados e para o desenvolvimento da indústria turística do município, visando o 

incremento de seus efeitos multiplicadores na economia local.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho é um estudo descritivo, uma vez que se tratou de descrever o nível de 

qualidade dos serviços em empreendimentos do setor gastronômico do município de 

Marechal Deodoro - AL. 

A população desta pesquisa abrangeu os estabelecimentos do povoado de Massagueira e 

da praia do Francês, localidades que têm em comum as orlas marítima e lagunar.  Foram 

visitados um total de 20% em cada bairro, totalizando 7 (sete) estabelecimentos na praia do 

Francês e 8 (oito) estabelecimentos em Massagueira. Ao todo foram aplicados 25 (vinte e 

cinco) questionários. 

O instrumento de coleta dos dados primários utilizado foi um questionário elaborado 

com base no modelo SERVPERF (SILVA, MEDEIROS e COSTA, 2009), em que o 

desempenho percebido pelo turista/cliente no ato do consumo é que vai determinar a 

qualidade dos serviços, não a sua expectativa em relação aos serviços, e a escala Likert foi 

utilizada com as respostas gradativas de 1 a 6, em que os turistas/clientes, manifestavam suas 

opiniões, concordando ou discordando das afirmações. 

As dimensões de qualidade estabelecidas no instrumento foram direcionadas para 

características gerais da prestação de serviços, porém foi necessário adaptá-las para alcançar 

os objetivos propostos dentro da nossa realidade local, considerando as especificidades do 
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setor gastronômico. O questionário é composto por 31 indicadores da qualidade em serviços, 

divididos em 7 (sete) dimensões. 

É importante ressaltar que em pesquisas, muitas vezes, os avaliadores/informantes não 

desejam, não sabem ou simplesmente não respondem a alguns itens do questionário. Neste 

trabalho, são adotados os seguintes critérios para descarte, como utilizados em Hora, 

Monteiro e Arica (2010): i) se o número de questões respondidas por um avaliador for menor 

que 50%, todas as suas avaliações são eliminadas do cálculo; ii) se o número de questões 

respondidas por um avaliador/informante for superior a 50%, seu julgamento em branco em 

um determinado item é substituído pela média dos valores dos outros avaliadores para o 

mesmo item. Esta forma de substituição, diversa da sugerida por Freitas e Rodrigues (2005), é 

preferível pois não altera as variâncias de cada item e contribui proporcionalmente à variância 

total do questionário. Esta medida assegura que os julgamentos de um determinado avaliador 

não sejam descartados indevidamente e que seu aproveitamento não seja prejudicial para a 

estimativa da confiabilidade do questionário. 

O coeficiente alfa usado na pesquisa é um índice utilizado para medir a confiabilidade 

do tipo consistência interna de uma escala, ou seja, para avaliar a magnitude em que os itens 

de um instrumento estão correlacionados (CORTINA, 1993). Em outras palavras, o 

coeficiente alfa de Cronbach é a média das correlações entre os itens que fazem parte de um 

instrumento (STREINER, 2003). Também se pode conceituar este coeficiente como a medida 

pela qual algum constructo, conceito ou fator medido está presente em cada item. Geralmente 

um grupo de itens que explora um fator comum mostra um elevado valor de alfa de Cronbach 

(ROGERS, SCHMITT e MULLINS, 2002). Usualmente, são preferidos valores de alfa entre 

0,80 e 0,90 (STREINER, 2003).  

Os dados foram tabulados, mensurados e analisados de forma quantitativa. Para a 

mensuração da qualidade em serviços dos estabelecimentos foram utilizados a média 

aritmética das respostas dos clientes/turistas. Foi aplicada também a análise da estimativa de 

confiabilidade sobre as dimensões da qualidade dos serviços, através do coeficiente alfa de 

Cronbach. O software utilizado foi o PSPP (PFAFF, 2007). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. Descrição da mensuração da qualidade dos serviços no município de Marechal 

Deodoro. 

A Tabela 1 mostra o valor médio do nível de qualidade dos serviços dos restaurantes em 

seus 31 indicadores.  
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Tabela 1 - Valor médio dos indicadores de qualidade dos serviços dos bares e restaurantes do 
município de Marechal Deodoro, IFAL, 2016 
 

Indicadores de Qualidade dos Serviços Média* 
Desvio 
Padrão 

Serviços Tangíveis   

O estabelecimento tem equipamentos modernos. 4 1,4 

As instalações do estabelecimento são bastante atraentes 5 1,1 

Os funcionários do estabelecimento têm ótima apresentação 5 1,1 

Os materiais associados ao serviço são visualmente atraentes 4 1,3 

Serviços Confiabilidade   

Quando o estabelecimento promete fazer alguma coisa em um 
determinado momento, ele faz 

5 1,5 

Quando se tem um problema, o estabelecimento demonstra interesse 
verdadeiro em resolvê–lo 

5 1,3 

O estabelecimento presta seus serviços de maneira impecável 5 1,2 

O estabelecimento fornece seus serviços no momento em que 
promete fazê – lo 

5 1,4 

O estabelecimento insiste em registros sem erros (pedidos, contas) 5 1,2 

Aspecto Sensibilidade   

Os funcionários do estabelecimento dizem aos clientes exatamente 
quando o serviço será prestado 

5 1,0 

Os funcionários do estabelecimento prestam serviço imediato aos 
clientes 

5 1,3 

Os funcionários do estabelecimento estão sempre dispostos a ajudar 
os clientes 

5 1,2 

Os funcionários do estabelecimento nunca estão ocupados demais 
para responder aos pedidos dos clientes 

5 1,1 

Aspecto Segurança   

O comportamento dos funcionários do estabelecimento inspira 
confiança nos clientes 

5 1,0 

Os clientes podem se sentir seguros em suas relações/ negociações 
com o estabelecimento 

5 0,9 

Os funcionários do estabelecimento são extremamente corteses com 
os clientes 

5 0,8 

Os funcionários do estabelecimento têm conhecimento para 
responder as perguntas dos clientes 

5 1,0 

Aspecto Empatia   
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O estabelecimento dá atenção individual aos clientes 5 1,1 

O estabelecimento tem horário de funcionamento conveniente para 
todos os clientes 

5 1,1 

O estabelecimento tem como prioridade os interesses dos clientes 5 0,9 

Os funcionários do estabelecimento entendem as necessidades 
específicas dos clientes 

5 1,3 

Aspecto Estabelecimento   

O cardápio oferecido pelo estabelecimento tem uma boa variedade 5 1,2 

A apresentação dos pratos do estabelecimento é visualmente 
atraente 

5 1,0 

A comida oferecida pelo estabelecimento é saborosa 5 1,0 

O estabelecimento se preocupa com a limpeza e higiene 5 1,0 

O estabelecimento oferece boa estrutura física (espaço, 
estacionamento, ventilação, banheiro) 

5 1,2 

Aspectos Ambientais   

O estabelecimento expressa aos clientes sua preocupação com a 
destinação dos resíduos sólidos e líquidos produzidos e/ou 
utilizados 

4 1,6 

Os funcionários são treinados para orientar os clientes sobre a 
politica de gestão ambiental adotada pelo estabelecimento 

4 1,6 

O estabelecimento tem investido na aquisição de produtos e/ou 
equipamentos que promovem a redução do consumo de energia e de 
água 

4 1,6 

O estabelecimento esclarece para seus clientes que a origem de seus 
produtos é ambientalmente responsável 

3 1,7 

O estabelecimento faz uso de produtos atóxicos na construção e na 
mobília 

3 1,8 

MÉDIA GERAL 5 1,2 
* Os indicadores foram avaliados pelos clientes dos bares e restaurantes, na seguinte escala: discordo 
totalmente=1; discordo muito=2; discordo pouco= 3; concordo pouco= 4; concordo muito= 5; e concordo 
totalmente= 6. 

Fonte: Dados da pesquisa, IFAL, 2016. 

 

Os maiores indicadores de qualidade em que os restaurantes receberam melhor 

avaliação, com média 5, foram sobre: a atratividade das instalações dos estabelecimento; a 

ótima apresentação dos funcionários; o cumprimento de promessas; o interesse em resolver 

problemas dos clientes; serviços impecáveis; os serviços fornecidos no momento prometido; 

registros sem erros; a clareza em relação ao tempo que os clientes serão servidos; a prestação 
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imediata dos serviços; a disponibilidade dos funcionários em ajudar os clientes; a 

disponibilidade dos funcionários em responder perguntas; sensação de confiança e segurança 

dos clientes nos estabelecimentos; a cortesia dos funcionários; o horário de funcionamento; o 

atendimento das necessidades específicas dos clientes; a prioridade em relação aos interesses 

dos clientes; a variedade dos cardápios; atratividade dos pratos; o sabor da comida; a 

preocupação com a limpeza e a higiene; e a boa estrutura física dos estabelecimentos. Os 

indicadores com o menor índice, 3, estão relacionados a clareza do estabelecimento em 

relação as origens dos seus insumos, como o favorecimento aos produtores locais, o que pode 

movimentar a economia local ou regional, dando subsídio ao desenvolvimento socioambiental 

e ao uso de produtos atóxicos na mobilia, ambas as afirmações oriundas da dimensão 

“aspectos ambientais”. O baixo índice deste indicador sinaliza um ponto negativo neste 

contexto, a falta de apoio governamental aos pequenos produtores, ou seja, um incentivo 

fundamental para a movimentação da economia e o consumo de bens ecologicamente 

corretos. 

Dessa forma, a qualidade dos serviços dos estabelecimentos recebe média igual a 5, o 

que equivale a uma percepção positiva sobre a qualidade, considerando um nível mediano. 

Considera-se dessa forma, que os estabelecimentos gastronômicos do município de Marechal 

Deodoro oferecem uma boa qualidade dos seus serviços, mas ainda possuem uma margem 

considerável para melhorar o índice encontrado. 

 

2. Indicadores do Nível de Confiabilidade da Qualidade dos Serviços (Marechal 

Deodoro). 

A tabela 2 mostra os níveis de confiabilidade das dimensões da qualidade em serviços, a 

partir do alfa de Cronbach. 
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Tabela 2 - Indicadores do nível de confiabilidade das dimensões de qualidade dos serviços 
dos bares e restaurantes de Marechal Deodoro, IFAL, 2016: 
 

Dimensões de Qualidade dos Serviços 
Alfa de 
Cronbach 

Serviços Tangíveis 0,491 
Serviços Confiabilidade 0,754 
Aspecto Sensibilidade 0,824 
Aspecto Segurança 0,938 
Aspecto Empatia 0,944 
Aspecto Estabelecimento 0,834 
Aspectos Ambientais 0,941 

Fonte: Dados da pesquisa, IFAL, 2016. 

 

 A primeira dimensão apresentada na tabela 2, denominada de “Aspectos Tangíveis”, 

apresenta um coeficiente alfa de Cronbach  igual a 0.491, correspondendo a um nível razoável 

de confiabilidade. A segunda dimensão apresentada relaciona-se a “Confiabilidade” e possui 

um alfa de Cronbach de 0,754, indicando um bom nível de confiabilidade. A terceira 

dimensão intitulada “Sensibilidade”, obteve um alfa de Cronbach de 0.824, configurando uma 

ótima confiabilidade. A quarta dimensão de qualidade dos serviços relacionada a “Segurança” 

obteve um alfa de Cronbach de 0,938, o que equivale a um ótimo índice de confiabilidade. A 

dimensão seguinte é a “Empatia”. seus quatro indicadores atingiram um nível de 

confiabilidade ótimo, com alfa de Cronbach equivalente a 0,944. A sexta dimensão que trata 

das características específicas dos “Estabelecimentos”,   alcançou um alfa de Cronbach igual a 

0.834, obtendo um boa média. A última dimensão, “Aspectos Ambientais”, conseguiu com 

seu conjunto de indicadores um alfa de Cronbach de 0.941, configurando um excelente 

resultado. 

Os níveis de confiabilidade obtidos nas sete dimensões confirmam a consistência da 

escala e sua capacidade de mensurar a qualidade dos serviços dos estabelecimentos (bares e 

restaurantes) de Marechal Deodoro. 

 

CONCLUSÕES 

Através do tratamento dos dados colhidos pôde-se perceber que os bares e restaurantes 

do município de Marechal Deodoro apresentam um bom nível de qualidade dos serviços, a 

partir das avaliações dos clientes/turistas.  
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É importante ressaltar a importância da mensuração da qualidade nos serviços ofertados 

pelos estabelecimentos gastronômicos, visando a busca de melhorias contínuas para que se 

possa alcançar a excelência na prestação de serviços de qualidade.  

Por fim, considera-se que as informações obtidas com este trabalho pode servir de base 

para que o setor privado e o setor público tenham a possibilidade de buscar, de maneira 

conjunta, as melhorias necessárias de infraestrutura básica e de qualidade no atendimento para 

garantir,  desta forma, o dinamismo econômico local, embasado na atividade turística. 
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RESUMO: A mídia exterior é hoje no Brasil a terceira em volume de investimentos que 
recebe de agências e anunciantes diretos. Em 2014 movimentou mais de um bilhão e 
quatrocentos milhões de reais, ficando atrás apenas da televisão aberta e por assinatura, 
superando os investimentos feitos em mídias tradicionalmente mais fortes como jornal e 
revista. Esta é uma tendência que já foi percebida nas principais capitais da Europa, onde o 
espaço urbano foi transformado em espaço nobre para a comunicação. Este projeto dá 
continuidade a uma série de pesquisas que vem sendo desenvolvidas sobre o tema mídia 
exterior e sua realidade na cidade de Manaus. Neste projeto identificamos como as agências 
que atendem a conta publicitária da Prefeitura de Manaus, encaram essa forma de mídia, uma 
vez que ela, a Prefeitura é a maior responsável e porque não dizer beneficiária também, do 
desenvolvimento ordenado desse tipo de mídia na cidade. 
Palavras–chave: Publicidade exterior, espaço urbano, anunciante  
 
 

MEDIA OUTDOOR IN MANAUS IN VIEW OF AGENCIES 
ADVERTISING THAT MEET THE MUNICIPALITY 
 
 
ABSTRACT: The outdoor media is now in Brazil in the 3rd volume of investments receiving 
agencies and direct advertisers. In 2014 turnover of over one billion and four hundred million, 
behind only the open and subscription television, surpassing the investments made in 
traditionally strong media such as newspapers and magazines. This is a trend that has been 
noticeable in major capitals of Europe, where urban space has been turned into prime space 
for communication. This project continues a series of surveys that have been developed on the 
subject of foreign media and its reality in the city of Manaus. In this project we have 
identified as the agencies that serve the advertising account of Manaus Prefecture, regard this 
form of media, since it, the City is the most responsible and why not beneficiary also say, the 
orderly development of this type of media in the city. 
KEYWORDS: Outdoor advertising, urban space, Advertiser 
 

INTRODUÇÃO 

Hoje é possível identificar novos formatos de mídia exterior surgindo em Manaus, mas 

é importante mostrar para o meio acadêmico e profissional o que a Prefeitura de Manaus, 

enquanto anunciante, pensa a respeito da publicidade exterior. Como ela encara os 

responsáveis pelos suportes espalhados pelas vias públicas? Ela se preocupa com a questão 
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legal dessa mídia antes de usá-la para atingir seus objetivos de comunicação? Ela busca saber, 

antes de anunciar, se essas mídias seguem os parâmetros legais? 

Estas questões que aparentemente destoam do objetivo do trabalho, se justificam pelo 

fato de que o anunciante e a agência são responsáveis solidários pelo conteúdo da 

comunicação que fazem, então as agências e o cliente Prefeitura Municipal de Manaus, tem 

responsabilidade igual e precisam estar com suas interpretações alinhadas no que diz respeito 

a legalidade dos veículos de comunicação que escolhem para veicular suas campanhas 

publicitárias. 

Este estudo centrou sua atenção nas agências de publicidade que atendem a Prefeitura 

Municipal de Manaus e elaboram os planos de comunicação, selecionam os veículos e criam 

as peças publicitárias e as principais razões que motivam o uso da mídia exterior como parte 

do plano de comunicação. Buscamos conhecer, também, os tipos de mídia exterior mais 

recomendados pelas agências ao anunciante Prefeitura e os motivos principais dessa 

indicação. 

Uma coisa é a atuação da Prefeitura como reguladora do setor, outra é sua presença 

nesses meios na condição de anunciante. Existe nessa relação algo de contrassenso? Esse 

papel duplo desempenhado leva a algum conflito de interesse? Como os profissionais 

responsáveis por elaborar os planos de veiculação das peças publicitárias da Prefeitura 

encaram essa condição do seu anunciante?   

A mídia exterior é uma forma de comunicação também conhecida como propaganda ao 

ar livre, que tem como característica marcante atingir a todos os cidadãos assim que estes 

saem a rua, quando saem do âmbito privado e vão para o espaço público, ou espaço privado 

de uso público. Ela é parte integrante da vida das cidades e estamos expostos a ela nas ruas, 

dirigindo, dentro do transporte coletivo ou mesmo andando a pé. Além de nos depararmos 

com este tipo de mídia nos shoppings, restaurantes, órgãos públicos e etc. Este veículo de 

comunicação continua sendo, desde os primórdios o único veículo de comunicação que é 

democraticamente visto por todos. 

Dentro do tema abordado é necessário definir alguns pontos fundamentais que norteiam 

este projeto. Publicidade exterior, de acordo com a definição de Pacheco (2000:335), a maior 

autoridade espanhola sobre o assunto: 

Publicidade exterior é um dos chamados meios convencionais, constituído por um vasto 
conjunto de suportes que possuem em comum a característica de estar instalados no 
exterior, nas ruas, de tal modo que vão ao encontro da sua audiência quando esta sai do 
âmbito privado e vai para as áreas de domínio e uso público (ruas, veículos e instalações de 
transporte público, recintos esportivos, etc.). 
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O Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior do Estado do Rio de Janeiro – 

SEPEX - RJ em seu guia de conduta e melhor prática da mídia exterior, define a Mídia 

Exterior como aquela composta de todos os anúncios expostos ao consumidor, fora do seu 

domicílio, em espaços fechados ou abertos. 

A relação publicidade x governo e outro ponto a ser conceituado. De acordo com 

Mattos, a abrangência dos princípios da publicidade e transparência na administração pública, 

são primordiais pois: 

A Publicidade é um princípio da administração pública que busca basicamente tornar as 
contas e atos públicos acessíveis à sociedade. Este princípio norteia a administração pública 
em consonância com a descrição do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, como 
segue: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...” 

 
Entende-se com isso que a publicidade é parte primordial de divulgação da lei e 

propagação da justiça, sendo assim, fica clara a importância de se manter uma relação honesta 

quando se trata do olhar do governo enquanto cliente ou órgão legislador. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

No primeiro momento foi feito um levantamento bibliográfico em artigos acadêmicos e 

publicações científicas com o objetivo de compreender nosso objeto de estudo: mídia exterior, 

publicidade exterior, publicidade e entidade governamental, publicidade exterior em Manaus, 

agências que trabalham para a atual gestão da prefeitura de Manaus e a legislação. 

Nessa pesquisa utilizamos a metodologia qualitativa e nas entrevistas realizadas foram 

utilizadas questões pré-estabelecidas. Período de execução: junho e julho de 2016. 

Processo de amostragem: A pesquisa foi feita com duas das três agências que trabalham 

para a prefeitura de Manaus. 

De acordo com o resultado final da mais recente licitação para seleção de agências para 

atender a conta publicitária da Prefeitura de Manaus as agências vencedoras foram: 

1º Mêne e Portella Publicidade Ltda. (Mêne & Money); 2º Antonio Fernandes Barros – 

(Digital Publicidade); e 3º Tape Publicidade. 

Perfil das Agências: 

Mêne e Portella Publicidade LTDA. Nome Fantasia: Mene & Money. Endereço: Rua 

Rio Mar, 73 - Vieiralves, 69053-120 Manaus. Fundação: 2006 

A Mêne & Money é uma agência jovem, com 10 anos de atuação no mercado. Fundada 

em 2006, em pouco tempo se estabeleceu como uma das maiores da Região Norte. Clientes 

do setor público e privado integram sua carteira, como Governo do Amazonas, Prefeitura de 
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Manaus, Governo de Roraima, Prefeitura de Boa Vista, Sebrae Roraima, Assembleia 

Legislativa do Amazonas, Grupo Braga (Chevrolet, Yamaha, BMW e MINI), Grupo 

Magistral, Avis e Postos Atem. 

Antônio Fernandes Barros, cujo nome Fantasia é: Digital Publicidade. Tem sede a Rua 

Estrela Sírius, 9 - Cj. Morada do Sol - Aleixo, 69060-094 Manaus. Fundada em: 19 de março 

de 2004. Entre os trabalhos que realiza estão: desenvolvimento de campanhas publicitárias, 

assessoria em comunicação, criação de marcas, assessoria em mídias sociais e novas mídias. 

Tape Publicidade. Endereço: Rua Marquês de Muritiba, 5 Parque das Laranjeiras, 

69058-140 Manaus. Fundação: 2 de abril de 1973. A TAPE é uma agência de publicidade que 

vai muito além da publicidade. Fundada em 1973, a agência é uma das mais sólidas do eixo 

Norte-Nordeste e conta com uma estrutura física de 400m2 e mais de 30 funcionários, 

divididos entre os setores de Atendimento, Mídia, Planejamento, Criação, Produção Gráfica, 

Design e Internet. 

Questionário 
Com objetivo de tornar clara a abordagem, as perguntas foram elaboradas previamente, 

contudo na construção de uma entrevista onde a subjetividade pode tornar os dados incertos 

somente serão consideradas as respostas para as perguntas pré-estabelecidas. Abaixo as 

perguntas que compõem o questionário aplicado: 

1 - Como os profissionais responsáveis por elaborar os planos de veiculação das peças 

publicitárias da Prefeitura encaram o fato de ela ser anunciante e órgão legislador da 

publicidade exterior em Manaus. 

2 - Como a prefeitura encara a qualidade dos diversos tipos de publicidade exterior 

espalhados pelas vias públicas?  

3 - Existe a preocupação com a questão legal dessa mídia antes de usá-la para atingir 

seus objetivos de comunicação?  

4 - Qual é a visão da agência em relação a utilização e eficiência de mídias exteriores 

para o seu cliente Prefeitura de Manaus? 

5 - Quais são as principais razões para a utilização da mídia exterior como ferramenta 

de divulgação? 

6 - Quais são os tipos de mídia exterior mais recomendados por essa agência ao 

anunciante Prefeitura? Por que motivos? 

[1] Outdoor 

[2] Mobiliário Urbano 

[3] OOH (tv em ambientes fechados – PAC, Detran –AM, etc) 
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[4] Transportes (ônibus e taxis) 

[5] Painéis 

Motivos:_____________________________________________ 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O questionário foi enviado para as três agências de publicidade já citadas e recolhidas as 

informações que direcionaram a conclusão do trabalho, contudo, alegando questões de sigilo 

contratual uma das agências (Publicidade Digital) não o respondeu, por esta razão levamos 

em conta somente as respostas de duas agências. Pela TAPE publicidade quem respondeu as 

questões foi o Sr. Zamir Mustafá, responsável pelo atendimento e pela MÊNE & MONEY, a 

Sra. Talita Lóris que é a responsável pela Mídia. 

 
RESPOSTAS AOS QUESTIONÁRIOS 

Questão Tape Publicidade Mêne & Money 

1ª  

Com naturalidade. Mesmo a PMM 
sendo o órgão legislador, todas as 
ações são pensadas e veiculadas de 
acordo com as normas de 
veiculação. 

“O planejamento ele é feito apenas por 
empresas que cumprem as normas e 
regulamentações apresentadas pelo órgão 
fiscalizador (prefeitura). Eles possuem 
cadastros prévios onde fornecem a 
documentação e que são renovados a cada 
serviço prestado lá na prefeitura. 
Nós temos uma lista das placas e das 
empresas filiadas a outdoor e são essas 
empresas que contratamos e realmente não 
tenho conhecimento que algumas delas 
estejam fora da regulamentação, isso que 
estou falando de outdoor, das outras eu tenho 
certezas que estão regulamentadas... porque 
para prestar serviço elas têm que estar com 
todos os certificados atualizados. ” 

2ª 

Somente a Prefeitura Municipal de 
Manaus pode responder essa 
pergunta 

“A mídia exterior está sempre planejada 
dentro da campanha publicitária da Prefeitura 
dependendo do mote dependendo do produto 
que a gente vai anunciar a gente destina uma 
quantidade ‘x’ de mídia exterior. 
Principalmente mobiliário urbano e front 
light”. 

3ª 

Como falamos na primeira questão, 
tudo é pensado e produzido para não 
infringir nenhuma lei. Tudo Dentro 
dos padrões. Se é imaginado um 
novo projeto, conversamos com os 

“Existe uma preocupação legal quando se 
trata na contratação da empresa que irá 
veicular a mídia, como também há uma 
preocupação com a questão visual” 
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responsáveis para verificar a 
viabilidade do mesmo. 

4ª 

Hoje utilizamos outdoor, mobiliário 
urbano e painel de LED para 
divulgar as ações da Prefeitura 
Municipal de Manaus. 
Além das mídias de massa como TV 
e rádio. Acreditamos que há mais 
pontos positivos do que negativos. 
O investimento é baixo levando em 
consideração aos meios tradicionais. 
Substituição rápida, passa a 
informação de maneira objetiva e 
clara, a ação é constante pois na 
maioria das vezes as pessoas passam 
pelos mesmos locais diariamente, 
com isso facilita a memorização. 
Temos o cuidado para que todas as 
mensagens sejam simples, coloridas 
e com o mínimo de poluição visual. 

“É muito eficiente, porque a gente consegue 
atingir o público de uma forma mais 
abrangente a gente tem inserções na 
televisão, nós fazemos sempre uma mídia 
muito concentrada, quando se trata da 
Prefeitura, para ela nós não trabalhamos com 
uma mídia estendida então mídia exterior 
vem para massificar ainda mais a mensagem. 
Então a mídia exterior está sempre nos 
nossos planejamentos por conta da sua 
natureza. ” 

5ª X 
“Ela é fácil de se trabalhar, ela não tem 
complicação além de ser rentável para a 
agência. ” 

6ª 

Outdoor, Mobiliário Urbanos, OOH 
(TV em ambientes fechados – PAC, 
Detran –AM, etc), Painéis (LED). 
Na pergunta anterior, listamos os 
motivos. 

Outdoor, Mobiliário Urbanos, Transportes 
(ônibus) e Painéis. 
Motivos: “vai depender: do mote, da natureza 
e da verba.” 

 
Discussão 

A pesquisa de campo mostrou que no tratamento dos dados foi possível verificar 

preocupação das agências de publicidade que trabalham para a Prefeitura Municipal de 

Manaus, que responderam o questionário, com as questões legais e as certificações dos 

veículos utilizados isso demonstra a seriedade das mesmas tanto em se manter dentro das 

questões legais quanto na parte da ética e visual da publicidade em Manaus. 

Uma das preocupações do projeto era analisar a relação entre a Prefeitura de Manaus e 

as agências de publicidade por ela ser tanto o órgão fiscalizador e cliente e mediante as 

entrevistas notou-se que esta relação não é difícil e sim uma relação que pouco difere dos 

outros clientes das agências. 
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Verificou se que as agências: TAPE e MÊNE & MONEY trabalham com as mídias 

exteriores outdoor, mobiliário urbano e painéis que são os tipos mais comuns de mídia 

exterior, entretanto, essas agências divergem no uso das mídias exteriores transporte e OOH. 

Durante as entrevistas foi verificado um problema com a mídia exterior OOH pois a 

empresa que antes veiculava essa mídia não estava veiculando os anúncios nos locais 

reservados nos planos de mídia e que ao ser feita a vistoria nesses espaços constatou-se que os 

televisores estavam desligados. 

Outro problema verificado foi o uso de mídia exterior em transportes públicos, pois há 

somente uma empresa que trabalha com a veiculação nesse tipo de mídia e a mesma não se 

responsabilizava em retirar as peças após o período de divulgação onde muitas vezes esse 

descaso gerava uma imagem de descuido pois com a exposição ao sol e outros fatores 

climáticos deixavam as peças com as cores visivelmente desbotadas. 

Um dos pontos positivos que desconhecíamos é a possibilidade de reutilização de 

alguns tipos de materiais utilizados em mobiliário urbano (Mupi e Paradas de ônibus) que 

podem ser veiculados em outra ocasião sem a necessidade de imprimir novamente o material, 

essa prática reduz o custo da campanha e torna esse tipo de mídia frequente em todas as 

campanhas feitas pelas agências para a Prefeitura Municipal de Manaus. 

 

CONCLUSÕES 

A mídia exterior em Manaus na visão das agências de publicidade que atendem a 

prefeitura é promissora e eficiente. A natureza da mídia exterior e a sua funcionalidade 

tornam o seu uso rentável e prático, o que se encaixa na demanda da Prefeitura de Manaus 

que por solicitar campanhas para as suas secretarias tem um alto nível de pedidos para as 

agências utilizarem esse tipo de mídia. 

Notou-se que o mobiliário urbano está entre os tipos de mídia exterior mais utilizados 

em função do seu alto grau de visibilidade e impacto positivo, reforçando assim as 

características de serem as mais rentáveis e práticas mídias exteriores utilizadas em Manaus. 

A mídia exterior produzida pelas agências de publicidade que trabalham para a 

Prefeitura Municipal de Manaus impacta a sociedade manauara todos os dias e a sua 

estratégia de divulgação faz com que a mensagem chegue ao seu público de forma clara, o 

que fortalece a memorização das mensagens que esta pretende passar, esse fator contribui 

decisivamente para que a Prefeitura Municipal de Manaus, alcance os objetivos visados com a 

veiculação da sua publicidade. 
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RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar o projeto de iniciação científica A mulher e o 
jornal: o perfil da imprensa feminina penedense do início do século XX, ligado ao Grupo de 
Trabalho e Pesquisa em Gênero e Raça do Instituto Federal de Alagoas 
(GeGRA/IFAL/CNPq). A pesquisa, em andamento, tem o intuito de traçar o perfil de dois 
jornais femininos que circularam na cidade de Penedo-AL, na primeira década do século XX. 
O trabalho é realizado a partir de uma perspectiva de gênero, que permite compreender, 
dentro de um determinado quadro histórico-cultural, a natureza dos papéis sociais atribuídos a 
homens e a mulheres. A atenção é centrada nos jornais A Flor: orgam dedicado ao bello sexo 
e Alvorada: orgam dedicado à defesa e educação da mulher, periódicos que circularam, na 
cidade, nos anos de 1909 e 1910, respectivamente. O método de trabalho envolve: a) pesquisa 
bibliográfica acerca da temática do gênero, da imprensa feminina e da cultura penedense; b) 
pesquisa documental nos corpora relativos aos jornais citados; c) construção de quadro 
descritivo acerca dos periódicos, com caracterização tipográfica e estrutural, descrição dos 
principais temas veiculados, colaboradores/as frequentes, gêneros textuais predominantes, 
entre outros aspectos relevantes. A pesquisa adquire importância a julgar pela sua 
possibilidade de gerar resultados que virão a enriquecer o conhecimento já existente sobre a 
cultura penedense e, em especial, sobre o fenômeno da imprensa feminina local, numa 
perspectiva histórica. 
Palavras-chave: mulher, gênero, comunicação, imprensa feminina, Penedo  

 

WOMAN AND NEWSPAPER: THE PROFILE OF WOMEN’S PRESS OF 
PENEDO-AL IN EARLY OF TWENTIETH CENTURY 
 
ABSTRACT: The aim of this work is to present the research project The woman and the 
newspaper: the profile of women’s press of Penedo-AL in the early of twentieth century, 
linked to Working and Research Group in Gender and Race (GeGRA / IFAL / CNPq). The 
research, in progress, aims to trace the profile of two female newspapers circulating in the city 
of Penedo-AL, in the first decade of the twentieth century. The work is done from a gender 
perspective, which allows us to understand, within a given historical and cultural context, the 
nature of the social roles assigned to men and women. Attention is focused on newspapers A 
Flor: orgam dedicado ao bello sexo and Alvorada: orgam dedicado à defesa e educação da 
mulher, periodicals that circulated in the city, in the years 1909 and 1910, respectively. The 
working method involves: a) literature about the gender issue, the women's press and the 
culture of Penedo-AL; b) documentary research in corpora refer to these newspapers; c) 
descriptive frame construction about journals with typographic and structural characterization, 
description of the main themes conveyed, frequent contributors, predominant genres, among 
other relevant aspects. The research becomes important judging by its ability to generate 
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results that will enrich the existing knowledge about culture of Penedo-AL and in particular 
on the local women's press phenomenon from a historical perspective. 
Keywords: woman, gender, communication, female press, Penedo  
 

INTRODUÇÃO 

A cultura é uma entidade dinâmica, formada por diversos fatores que se entrecruzam e 

que influenciam o desenvolvimento de uma sociedade (WILLIAMS, 1989). Para Williams 

(op. cit.), a cultura envolve tanto as formas de vida e os costumes específicos de um 

grupo/comunidade quanto as criações desse grupo, frutos de seu espírito criativo. Nesse 

sentido, um ritual que se perpetua geração após geração pode ser considerado uma 

manifestação cultural; do mesmo modo, os produtos da imprensa jornalística também são 

considerados como formas culturais, frutos do esforço criativo do grupo social ao qual 

pertencem. O campo social forjado pela atividade da imprensa jornalística engendra um 

espaço cultural de mediação de leitura. Através da leitura de um jornal, o indivíduo é levado, 

muitas vezes, a tecer uma leitura profícua do próprio mundo, apropriando-se de seus 

significados. O século XIX assistiu, como afirma Lyons (2004), ao surgimento de novos 

grupos de leitores, formados, sobretudo, por crianças, operários e mulheres. Detemos nossa 

atenção neste último grupo, o das leitoras, aliando-o ao surgimento e desenvolvimento de uma 

imprensa penedense que a elas foi dirigida.  

Para a pesquisa da qual trata este artigo, tomamos como objetos de estudo os jornais A 

Flor: orgam dedicado ao bello sexo e Alvorada: orgam dedicado à defesa e educação da 

mulher, periódicos que circularam, em Penedo-AL, nos anos de 1909 e 1910, respectivamente 

(ver figuras 01 e 02). A cidade de Penedo apresenta uma grande tradição no campo do 

jornalismo, tendo servido de espaço de circulação para várias dezenas de títulos ao longo de 

sua história. Valente (1957) aponta o jornal O Penedense, fundado em 1869, como sendo o 

primeiro periódico a circular no local. No entanto, os jornais dirigidos à figura feminina 

surgiram apenas na ultima década do século XIX, com a revista A Palavra, que circulou, em 

solo penedense, entre os anos de 1892 e 1898, aproximadamente (SALES, 2013).   
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Figura 01. Primeira página da edição nº 01 do jornal A Flor (14/08/1909) 

 

O campo social forjado pela atividade da imprensa jornalística engendra um espaço 

cultural de mediação de leitura. Através da leitura de um jornal, o indivíduo é levado, muitas 

vezes, a tecer uma leitura profícua do próprio mundo, apropriando-se de seus significados. 

Segundo Martín-Barbero (1997), a mediação é conceituada em termos de uma 

“potencialidade socialmente comunicativa”. Em outras palavras: a mediação é o processo 

dinâmico e contínuo a partir do qual o receptor do produto comunicacional vai apropriando-se 

do mesmo, à medida que concorre para esse processo, também, e de forma marcante, o 

contexto cultural no qual esse receptor se insere. A mediação implica deslocamento, e sendo 

ela uma noção que envolve sujeitos sociais e ressignificações simbólicas, mantém uma 

relação direta e inequívoca com a questão das identidades culturais. A imprensa feminina, 

tomada enquanto um fator de mediação, representa um elo entre o universo cultural do qual 
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faz parte e a camada de leitoras que a ela acorre. Trata-se, portanto, de uma espécie particular 

de letramento cultural.     

 

 
Figura 02. Primeira página da edição nº 01 do jornal Alvorada (15/03/1910) 

 

O objetivo do projeto de pesquisa que aqui apresentamos é traçar o perfil da imprensa 

feminina surgida na cidade de Penedo-AL, no início do século XX. Pretende-se, ao final da 

pesquisa, construir um panorama dos dois jornais pesquisados, com caracterização tipográfica 

e estrutural, descrição dos principais temas veiculados, colaboradores/as frequentes, gêneros 

textuais predominantes etc.  

A imprensa feminina é uma vertente da atividade comunicacional que possui 

características específicas, para além da mera designação de gênero já contida em seu nome. 
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Trata-se de uma modalidade jornalística que surgiu e se desenvolveu a partir de formas e 

modelos singulares, dirigidos para a mulher, numa diversidade marcante de temáticas 

exploradas. Segundo Buitoni (1990; 2009), a imprensa feminina tem início, no Brasil, com a 

publicação do jornal O Espelho Diamantino, no Rio de Janeiro, em 1827, ou seja, dezenove 

anos após o início da atividade de imprensa no país. A princípio voltada para conteúdos que 

envolviam moda, literatura e culinária, esse modelo de imprensa foi ganhando contornos 

diversos, chegando, a partir da metade do século XIX, a ceder lugar a um padrão que 

incorporava um viés muito mais problematizador, no que se refere à situação da figura 

feminina e às questões de gênero postas pela cultura. Exemplos dessa produção são o Jornal 

das Senhoras (surgido em 1852) e O Sexo Feminino (surgido em 1873) (BUITONI, 1990; 

2009; SILVA, 2016).    

A questão do gênero tem sido uma das mais discutidas na atualidade, no âmbito das 

ciências humanas e sociais, haja vista o expressivo número de trabalhos acadêmicos que 

exploram o assunto, seja numa perspectiva que analisa casos isolados (sincronia) ou num 

processo de compreensão histórica (diacronia). A pesquisa aqui descrita assenta-se na 

consideração do gênero como uma categoria relacional, ou seja, assenta-se na ideia de que a 

compreensão dos papéis e da posição das mulheres, num determinado período histórico, em 

qualquer sociedade, só é possível quando compreendidos, também, os papéis e posições 

ocupadas pelos homens, dentro do sistema do patriarcado. É nesse sentido que o gênero se 

torna uma categoria analítica de cunho relacional: só é possível analisar as implicações do 

feminino em correlação com o seu oposto complementar: o masculino (SERRET, 2006; 

SAFFIOTI, 2004).    

Esse é um ponto praticamente unânime entre os/as diversos/as autores/as que exploram 

a temática do gênero enquanto objeto de discussão teórica. Scott (1998), em Gênero: uma 

categoria útil de análise histórica, afirma que o termo pode ser “[...] utilizado para sugerir 

que qualquer informação sobre as mulheres é necessariamente informação sobre os homens”, 

uma vez que um implica o estudo do outro. “Essa utilização enfatiza o fato de que o mundo 

das mulheres faz parte do mundo dos homens, que ele é criado nesse e por esse mundo 

masculino” (SCOTT, 1998, p. 75).    

Para a autora, o uso da categoria gênero como elemento para a análise histórica tem o 

benefício de demonstrar que as relações sociais estabelecidas entre mulheres e homens podem 

ser compreendidas enquanto uma construção cultural, não somente enquanto disposições 

baseadas na diferenciação biológica. “Como uma construção cultural, pois, o gênero ajuda a 

explicar a constituição das identidades subjetivas de homens e mulheres” (SILVA, 2016).    
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As noções – intercomplementares – de gênero, discurso e poder figuram como 

categorias imprescindíveis para se pensar o sistema patriarcal. Estamos diante de um 

fenômeno que se encontra presente, de uma maneira ou de outra, nas mais diversas 

instituições, por meio de uma reprodução discursiva que, via de regra, passa pela reafirmação 

constante da superioridade do masculino sobre o feminino. A imprensa feminina, nesse 

sentido, como um modo de materialização discursiva, tem muito a dizer acerca das relações 

de gênero que se estabelecem numa determinada sociedade.    

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa é de cunho qualitativo, marcada especialmente pela adoção de um método 

dedutivo de abordagem do objeto, uma vez que a dedução indica um processo no qual “[...] 

partindo das teorias e leis, na maioria das vezes, prediz a ocorrência dos fenômenos 

particulares (conexão descendente)” (MARKONI; LAKATOS, 2010). No que se refere ao 

próprio trabalho investigativo, a operacionalização compreende algumas etapas específicas e 

articuladas. 

A primeira etapa, já em andamento, envolve uma pesquisa bibliográfica acerca das 

principais questões que permitem compreender a ideia de gênero enquanto uma construção de 

cunho cultural, bem como compreender a imprensa feminina e o lugar ocupado pela(s) 

mulher(es) na sociedade, num método histórico de procedimento (MARCONI; LAKATOS, 

2010).  

A segunda etapa a ser desenvolvida compreende a pesquisa documental relativa aos 

dois jornais tomados como objetos de investigação, A Flor: orgam dedicado ao bello sexo e 

Alvorada: orgam dedicado à defesa e educação da mulher, bem como a outros documentos 

que possam se mostrar úteis à execução da pesquisa. Para a composição da amostra, foram 

selecionadas todas as edições dos periódicos disponibilizadas, na forma virtual, no sítio da 

Hemeroteca Digital Brasileira, uma plataforma da Biblioteca Nacional de disponibilização de 

conteúdos de periódicos brasileiros dos últimos séculos. A Hemeroteca Digital Brasileira 

possui, em seu acervo, 09 edições de A Flor e mais 04 edições de Alvorada, totalizando 13 

edições a serem analisadas no decorrer do projeto. Cada edição conta, por padrão, com 04 

páginas.     

Por fim, a última etapa da pesquisa é a construção do perfil dos dois jornais estudados, 

com caracterização tipográfica e estrutural, descrição dos principais temas veiculados, 

colaboradores/as frequentes, gêneros textuais predominantes e outros aspectos que se 

mostrem relevantes. Construído esse perfil, poderemos tecer um painel mais amplo referente 
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ao modelo de imprensa feminina que se desenvolveu na cidade de Penedo, no início do século 

XX, atendendo ao objetivo geral anteriormente apontado, a partir de uma interrelação 

necessária entre os corpora pesquisados e o referencial teórico utilizado.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como já apontado, a pesquisa ainda se encontra num estágio inicial de seu 

desenvolvimento. Assim, ainda não nos é possível apresentar resultados e discuti-los. 

Limitamo-nos aqui, pois, a expor os resultados esperados a partir da execução do projeto 

como um todo. Espera-se ter sido construído um panorama geral das características da 

imprensa feminina surgida na cidade de Penedo, no início do século XX, o que será publicado 

e disponibilizado à sociedade como material para estudo (objetivando a necessária articulação 

entre a pesquisa e a extensão). Além disso, espera-se que os/as alunos/as envolvidos/as no 

projeto tenham adquirido um senso mais vivo em relação à natureza e aos procedimentos da 

pesquisa científica, uma vez que as atividades serão desenvolvidas a partir de técnicas de 

estudo e instrumentos de investigação bem delimitados e articulados.    

 

CONCLUSÕES 

A realização desta ação mostra-se de enorme relevância, tendo em vista a importância 

da obtenção de conhecimentos acerca da história e cultura da própria cidade onde está 

instalado o campus responsável pelo projeto. Pretende-se contribuir para a demonstração de 

que o trabalho com periódicos antigos, enquanto fontes documentais, é de extrema valia para 

a complementação do conhecimento já existente sobre uma cultura. A imprensa feminina tem 

muito a mostrar. Apesar de ter existido, em Penedo, uma atividade jornalística voltada a um 

público feminino, esse fenômeno não tem sido objeto frequente de investigação, razão pela 

qual esses materiais são tão desconhecidos pelos próprios habitantes e estudiosos do local. 

Assim, visamos a oferecer resultados que possam, também, servir de estímulo a outras 

pesquisas, bem como contribuir para a compreensão de mais uma faceta da tão rica história 

penedense, a partir da intersecção que realizamos entre as temáticas do gênero, da história e 

da comunicação. O recurso à interdisciplinaridade amplia os horizontes da investigação, bem 

como permite observar aspectos interligados e, neste caso específico, altamente necessários à 

consecução dos objetivos propostos.   
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RESUMO: A Socialização organizacional é o processo de homogeneização oferecido pela 
empresa aos novos colaboradores, tornando-os membros efetivos do novo local de trabalho, 
os conduzindo a vivenciar uma nova cultura, a aceitar as normas e valores, de modo que os 
mesmos se familiarizem com a organização, com os colegas de trabalho, e claro, com as 
atividades que lhe serão atribuídas. A conjuntura deste processo de socialização 
organizacional terá relação com o desempenho profissional dos funcionários, destarte será um 
agente fundamental a torna-los motivados e, consequentemente, possuindo qualidade de vida 
no trabalho. O presente artigo tem como objetivo geral analisar o desempenho profissional 
dos colaboradores do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo da Paraíba 
(SESCOOP/PB) em função do processo de socialização organizacional oferecido pela 
empresa. O referencial teórico do estudo aborda os seguintes aspectos: Qualidade de vida no 
trabalho, Motivação e teoria das necessidades humanas de Maslow, Socialização 
organizacional, Métodos de socialização organizacional, e os métodos de socialização 
organizacional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo da Paraíba 
oferecidos aos seus colaboradores. Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, de 
abordagem quali-quantitativa, de finalidade descritiva, e quanto aos procedimentos técnicos 
se enquadra como estudo de campo. Será aplicado um questionário a 15 colaboradores do 
SESCOOP/PB. Os dados serão analisados utilizando-se o método qualitativo com o uso da 
técnica de análise de conteúdo. A apuração dos dados quantitativos deverá ser eletrônica, e 
serão analisados utilizando a estatística descritiva. 

Palavras–chave: Familiarização, Motivação, Qualidade de vida no trabalho. 
 

THE ORGANIZATIONAL SOCIALIZATION AND ITS RELATION 
WITH THE PROFESSIONAL PERFORMANCE OF EMPLOYEES OF 
NATIONAL SERVICE OF PARAIBA COOPERATIVE LEARNING 
(SESCOOP/PB) 
 
ABSTRACT: The Organizational Socialization is the process of homogenization offered by 
the company to new employees, making them effective members of the new workplace, 
leading them to experience a new culture, to accept the norms and values, so that they are 
comfortable with organization, co-workers, and of course with the activities that will be 
assigned. The situation of this organizational socialization process have relationship with the 
professional performance of employees, Thus will be a key agent makes them motivated and 
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consequently having quality of working life. This article has as main objective to analyze the 
work performance of employees of the National Service of Paraiba Cooperative Learning 
(SESCOOP / PB) according to the organizational socialization process offered by the 
company. The theoretical study framework covers the following aspects: Quality of life at 
work, motivation and theory of human Maslow's needs, organizational socialization, 
organizational socialization methods, and organizational socialization methods of the National 
Paraiba Cooperative Learning Service offered to its employees. It is a nature applied research, 
of qualitative and quantitative approach, descriptive purpose, and on the technical procedures 
falls as a field of study. A questionnaire to 15 employees SESCOOP / PB is applied. The data 
will be analyzed using the qualitative method using the content analysis technique. The 
calculation of the figures must be electronic and will be analyzed using descriptive statistics. 
KEYWORDS: Familiarization, Motivation, Quality of life at work. 
 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, as empresas estão sempre buscando a excelência organizacional visando 

aumentar suas vantagens competitivas. Dessa forma, a nova organização além de se preocupar 

em melhorar os aspectos físicos, como a produção, se preocupa também com bem-estar das 

pessoas. Podemos considerar que a qualidade de vida no trabalho é um desfio para as 

organizações do mundo contemporâneo.  

O ser humano é um ser multidisciplinar e possui diversas necessidades, e com a criação 

e adaptação de programas de qualidade de vida, a organização pode oferecer ao colaborador a 

satisfação de suas necessidades. A qualidade de vida no trabalho afeta de forma significativa o 

indivíduo, podendo contribuir também para os resultados da organização.  

A qualidade de vida no trabalho envolve dois aspectos importantes: a preocupação com 

o bem-estar do trabalhador e com a eficácia organizacional, além da participação dos 

trabalhadores nas decisões organizacionais. A satisfação no ambiente de trabalho não pode ser 

considerada de forma isolada da vida do indivíduo. O trabalho é considerado como um fator a 

gerar motivação na vida do Homem que é insatisfeito com sua relação social e familiar. 

Associado à qualidade de vida no trabalho, pode-se estudar o processo de socialização 

organizacional. De acordo com Dessler (2005), a socialização é o processo contínuo de 

transmissão para os funcionários de atitudes, padrões, valores e modelos de comportamento 

que são esperados pela organização e departamentos. A socialização organizacional é 

importante, pois ela oferece ao novo membro, a redução da imprecisão de papéis e aumenta a 

sensação de segurança. O processo de socialização desenvolve uma base para o entendimento, 

a colaboração, a redução de conflitos e redução das expectativas, sendo assim, uma solução 

eficaz para o aumento do potencial estratégico da organização e o desenvolvimento das 

pessoas. 
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A qualidade de vida no trabalho aliada com uma socialização organizacional eficaz 

impacta no desempenho profissional dos funcionários da organização como um todo e, nesta 

perspectiva a pesquisa pretende identificar os benefícios dessa relação. Nesse contexto, a 

questão que embasará este estudo se origina: Qual a percepção dos colaboradores do Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo da Paraíba (SESCOOP/PB) quanto ao 

processo de socialização organizacional e sua relação com o desempenho e qualidade de vida 

no trabalho? 

Para tratarmos do problema de pesquisa, este trabalho tem como objetivo geral analisar 

o processo de socialização e sua relação com o desempenho profissional e qualidade de vida 

dos colaboradores do SESCOOP/PB. Para alcançar o objetivo geral foram delimitados os 

objetivos específicos: identificar as expectativas e dificuldades vivenciadas pelos 

colaboradores, ao ingressar na organização; verificar o tipo de socialização oferecido aos 

novos colaboradores da organização; e, descrever os valores e comportamentos presentes no 

dia-a-dia de trabalho e atrelados ao desempenho e qualidade de vida no trabalho. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo pode ser classificado como pesquisa descritiva. A pesquisa aplicada, 

diferentemente da pesquisa básica tem como objetivo gerar conhecimentos para uma 

aplicação prática, geralmente dirigida à solução de problemas específicos. De acordo com Gil 

(2008), tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre as variáveis. 

Quanto aos procedimentos técnicos a pesquisa utilizar-se-á de um estudo de campo. De 

acordo com Gil (2008, p.57) “os estudos de campo procuram muito mais o aprofundamento 

das questões propostas do que a distribuição das características da população segundo 

determinadas variáveis.”. O estudo de campo geralmente estuda um único grupo ou 

comunidade ressaltando a interação de seus membros. Dessa forma, o estudo de campo tende 

a ser mais observador do que interrogador. Em relação à forma de abordagem, a pesquisa é 

quali-quatitativa.  

Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

A pesquisa quantitativa envolve tudo aquilo que pode ser mensurado em números, 

classificado e analisado. Utiliza-se de técnicas matemáticas e estatísticas para coletar, 
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classificar e analisar os dados. Segundo Diehl (2004), a pesquisa quantitativa se caracteriza 

pelo uso da quantificação, tanto na coleta quanto no tratamento das informações, utilizando-se 

técnicas estatísticas. 

Quanto ao universo da pesquisa, envolverá os 15 colaboradores do SESCOOP/PB que 

estão inseridos na unidade de João Pessoa, sendo este o número de pesquisados.  

Os dados serão analisados utilizando-se o método qualitativo com o uso da técnica de 

análise de conteúdo. As observações e a aplicação dos questionários serão realizados 

simultaneamente. Para minimizar os efeitos das observações será utilizado o registro através 

de notas. 

 A apuração dos dados quantitativos deverá ser eletrônica, e serão analisados 

utilizando-se características numéricas (frequência, média, porcentagem) sendo os resultados 

apresentados através de tabelas e gráficos. Os resultados quantitativos serão correlacionados 

com as observações realizadas e com as teorias que subsidiaram ao estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este tópico apresenta os resultados obtidos através da aplicação do questionário e traz a 

análise referente aos objetivos específicos propostos ao estudo. Com a intenção de responder 

ao objetivo específico “Identificar as expectativas e dificuldades vivenciadas pelos 

colaboradores do SESCOOP/PB ao ingressar na organização. A questão abordava sobre a 

opinião dos colaboradores da Organização acerca da hipótese de terem vivenciado muitas 

dificuldades no início do ciclo profissional na organização. Para este questionamento foram 

obtidos os dados, apresentados na figura 1.  

 

 

Figura 1. Enfrentamento de dificuldades na organização. SESCOOP, 2016. 
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Como resultado: 7% concordaram totalmente que vivenciaram muitas dificuldades; 

47% dos pesquisados concordaram; 33% discordaram; 13% discordaram totalmente; e 

nenhum participante avaliou como indiferente. 

Segundo Chiavenato (2005), as vantagens do processo de socialização organizacional 

são diversas: redução da ansiedade das pessoas, redução da rotatividade, economia de tempo e 

ajustamento das expectativas. 

 

Para responder ao objetivo específico “Verificar o tipo de socialização oferecido aos 

novos colaboradores da organização”, os pesquisados foram questionados sobre os métodos 

de socialização organizacional recebidos no momento do ingresso. Para este questionamento 

foram obtidos os dados, apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1. Métodos de Socialização organizacional oferecidos aos colaboradores. 
SESCOOP/PB, 2016. 

 

Métodos de Socialização organizacional 

oferecidos aos colaboradores 
Frequência 

Percentual 

(%) 

Durante o Processo Seletivo 4 26,70% 

Conteúdo de Cargos  3 20,00% 

Supervisor como tutor 4 26,70% 

Equipe de trabalho 3 20,00% 

Integração 3 20,00% 

Manuais 6 40,00% 

Programas de multimídia  4 26,70% 

 

Como resultado: 26,70% dos pesquisados afirmaram ter sido socializados durante o 

processo seletivo; 20,00% foram socializados com o método de conteúdo de cargos; 26,70% 

foram socializados com o método de supervisor como tutor; 20,00% foram socializados com 

o método de equipe de trabalho; 20,00% foram socializados com o método de integração; 

40,00% foram socializados através de manuais; e 26,70% foram socializados através de 

programas de multimídia.  

Segundo Chiavenato (2008), os novos colaboradores não devem ser alocados em seus 

cargos ou funções sem nenhuma socialização. Também não devem ser ingressados em um 

novo local de trabalho sem a familiarização, sem o conhecimento de normas, sem o 
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conhecimento dos propósitos, das metas e objetivos e da sua filosofia organizacional. Pelo 

contrário, deve ocorrer a socialização organizacional, a qual pode ocorrer por meio de 

métodos como: processo seletivo, conteúdo do cargo, supervisor como tutor, equipe de 

trabalho e programa de integração.  

 

No intuito de responder ao objetivo específico “Descrever a opinião dos colaboradores 

socializados sobre os valores e comportamentos presentes no ambiente de trabalho do 

SESCOOP/PB atrelado ao desempenho profissional”, os pesquisados foram questionados 

sobre os valores dominantes no ambiente de trabalho do SESCOOP/PB. Para este 

questionamento foram obtidos os dados, apresentados na tabela 2. 

 

Tabela 2. Valores dominantes no ambiente de trabalho do SESCOOP/PB. SESCOOP/PB, 
2016. 

 

Valores dominantes no ambiente de trabalho do 
SESCOOP/PB 

Frequência 
Percentual 
(%) 

Transparência e Austeridade 8 53,30% 
Fidelidade aos Princípios e Doutrinas 
Cooperativistas  7 46,70% 
Desenvolvimento e Valorização das pessoas 4 26,70% 
Respeito à Diversidade 5 33,30% 
Compromisso com a Inovação e Resultados 2 13,30% 
Clima de Amizade 6 40,00% 
Competitividade Organizacional 0 0,00% 
Nenhuma das Opções  1 6,70% 

 

Como resultado: 53,30% dos pesquisados consideraram a transparência e austeridade 

como os valores dominantes do SESCOOP/PB; 46,70% julgaram a fidelidade aos princípios e 

doutrinas cooperativistas; 26,70% apreciaram o desenvolvimento e valorização das pessoas; 

33,30% consideraram o respeito à diversidade; 13,30% consideraram o compromisso com a 

inovação e resultados; 40% consideram o clima de amizade; 6,70% responderam nenhuma 

das opções; e nenhum dos participantes enxergou a competitividade organizacional como um 

valor dominante do SESCOOP/PB. 

Segundo Dessler (2005), a socialização organizacional é o processo contínuo de 

transmissão, a todos os funcionários, de atitudes, padrões, valores e modelos de 

comportamento que são esperados pela organização. Assim, no ambiente pesquisados os 

valores dominantes estão associados a amizade, respeito e valorização das pessoas. 
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CONCLUSÕES 

Este artigo teve como objetivo geral analisar o processo de socialização e sua relação 

com o desempenho profissional e qualidade de vida dos colaboradores do Serviço Nacional 

de Aprendizagem do Cooperativismo da Paraíba-SESCOOP/PB. Para alcançar este objetivo, 

foram identificadas as expectativas e dificuldades vivenciadas pelos colaboradores ao 

ingressarem na organização; foi verificado o método de socialização organizacional oferecido 

pela instituição; e foram descritos os valores e comportamentos presentes no ambiente de 

trabalho do SESCOOP/PB atrelado ao desempenho profissional. 

A maioria dos pesquisados, ao ingressarem na organização, enfrentaram dificuldades de 

ansiedade, pelo não recebimento de treinamento de ambientação, sem conhecer os aspectos 

conceituais da instituição. 

A maioria dos participantes da pesquisa foi socializada na organização através de 

manuais, sendo seguido pelos métodos: durante o processo seletivo, supervisor como tutor, 

programas de multimídia, conteúdo de cargos, equipe de trabalho, e integração. 

A maioria destes sujeitos percebeu como valores dominantes: transparência e 

austeridade, fidelidade aos princípios e doutrinas cooperativistas, desenvolvimento e 

valorização das pessoas, respeito à diversidade, compromisso com a inovação e resultados, e 

clima de amizade. Estes também consideram o comportamento coeso e trabalho em equipe, 

aspectos presentes no dia a dia da organização. A maioria considerou como indiferente que os 

interesses individuais dos seus colegas de trabalho são dominantes; e discordaram que a 

instituição está voltada majoritariamente aos resultados, com pouco foco nas pessoas.  

As pessoas estão passíveis a encontrar dificuldades em suas novas relações, pessoais ou 

profissionais, a qual nem sempre as expectativas se coadunam com a realidade do local de 

trabalho. Estas pessoas são moldadas com filosofias seguidas nas experiências anteriores, que, 

a partir do ingresso em um novo ambiente de trabalho, em uma nova organização, se 

socializando com pessoas diferentes, a princípio desconhecidas, as dificuldades tornam-se 

presentes. Entretanto, a partir dos dados obtidos, em que a maioria dos respondentes afirma 

não ter vivenciado nenhuma dificuldade, pode ser interpretado que a maneira como a 

organização recepciona os seus novos colaboradores é um fator preponderante a facilitar o 

ingresso destes, possibilitando uma entrada tranquila, sem dificuldades. 

Os métodos de socialização organizacional devem ser analisados pela instituição a ser 

escolhido o mais eficiente, contribuindo então para o alcance do objetivo proposto – a 

familiarização dos novos membros – com o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, 

mitigando tempo e, consequentemente, custos. A partir dos dados obtidos, o método mais 
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utilizado no processo de socialização organizacional dos novos funcionários foi o de manuais, 

a escolha deste pode ser interpretada pelo fato de não precisar de auxílio de recurso humano 

na composição do processo de socialização do novo colaborador. 

Os valores dominantes da organização percebidos pelos colaboradores foram a 

transparência e austeridade, em que estes estão ligados a publicizar e controlar os gastos, de 

modo que torna os funcionários informados das tomadas de decisão, e participantes do 

desenvolvimento financeiro da instituição.  

As pessoas demandam ter o domínio sobre as suas funções, tornando-os seguros e, 

consequentemente, motivados no trabalho. Ao iniciarem numa nova empresa, os novos 

membros não têm, inicialmente, um conhecimento total acerca do que deverão desempenhar; 

a habilidade técnica é dominada, porém a habilidade conceitual, de saber de modo geral sobre 

tudo o que influencia cada função na organização, será gerada através da socialização 

organizacional. Os dados da pesquisa foram claros que a familiarização com a organização de 

maneira geral é eficaz para que os colaboradores desempenhem melhor suas atividades, se 

relacionem de forma positiva com os seus colegas de trabalho, obtenham maior criatividade, 

envolvimento, aceitação a mudanças, autonomia, enfim, tenham uma melhor qualidade de 

vida no trabalho.  
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RESUMO: O artigo em questão apresenta como os sistemas de informação aliados a 
armazenagem tiveram papel primordial na história das organizações e destaca também que 
sua implementação com o advento de diversas tecnologias vinculadas à logística e ao 
gerenciamento de materiais traz um fator diferencial de competitividade para as empresas. 
Para isso, utiliza-se a pesquisa bibliográfica como processo formal de coleta de dados, com 
utilização do pensamento crítico e do tratamento científico para apresentação dos assuntos 
abordados. Nesse contexto a armazenagem se torna estrategicamente fator primordial para o 
bom êxito das empresas que buscam através de técnicas modernas de movimentação de 
material e armazenamento de carga o diferencial para suas operações. O presente trabalho tem 
caráter informativo e pode ser útil às empresas como fonte para dinamizar suas operações.  
Palavras–chave: diferencial, estratégia, logística, gerenciamento, operações 

 
TECHNOLOGY IN STORAGE AND FACTORS CONTRIBUTING TO 
THE COMPETITIVENESS ON BUSINESS 
 
ABSTRACT: The article in question features such as information storage allies systems had 
major role in the history of organizations and also points out that its implementation with the 
advent of various technologies related to logistics and materials management brings a 
differential factor of competitiveness for businesses. For this, it uses the literature as the 
formal process of collecting data, which uses critical thinking and scientific approach to the 
presentation of the subjects. In this context the storage is strategically becomes a key factor 
for the success of companies seeking through modern techniques of material handling and 
storage of cargo differential for its operations. This work is informative that can be useful as a 
source companies to streamline their operations. 
KEYWORDS: differential, strategy, logistics, management, operations 

 

INTRODUÇÃO 

A armazenagem a qual conhecíamos em tempos passados já não existe mais, pelo 

menos para as empresas competitivas que evoluem em seus procedimentos e que buscam 

implementar tecnologias para ganhar o mercado. Assim, considerando-se os benefícios que 

um melhor gerenciamento aliado às tecnologias podem trazer para a empresa, este estudo vem 

demonstrar que o uso de equipamentos e tecnologias da informação têm um papel chave para 

aumentar a movimentação eficiente de mercadorias por isso permite a compensação eficaz 

dos custos de estocagem com menos gastos com transporte. O custo e o nível de serviço são 
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fatores relevantes para demonstrar que essas alternativas são viáveis para acelerar o processo, 

servindo como guia para esboçar os projetos de armazenagem. 

O processo de armazenagem oferece elementos fundamentais disponibilizando o 

recurso de material a frente das demandas da empresa, pois um bom controle de estoque no 

armazém permite a gestão eficiente e eficaz atentando para o resgate rápido dos itens. As 

questões de sistemas de armazenagem, mecanismo de armazenagem usados nas organizações 

favorecem o desempenho e o aporte de novas tecnologias empregadas para agilizar o fluxo de 

informações e consequentemente dos materiais. 

A partir da premissa inicial exposta esta pesquisa se propõe a apresentar a importância 

da armazenagem aliada a tecnologia nas suas várias atividades e fases, buscando assim, um 

fator competitivo para as empresas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Com o objetivo de refletir sobre a importância da armazenagem no âmbito das 

empresas, o presente estudo discorre sobre a armazenagem e sua função competitiva para as 

corporações. Utilizou-se o método de pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, sendo 

esta de categoria formal, envolvendo o pensamento científico e reflexivo nas suas abordagens. 

O levantamento bibliográfico trata conceitos sobre logística e armazenagem, sendo 

também apontado um apanhado geral sobre algumas tecnologias que impactam nas empresas 

brasileiras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Logística e a Armazenagem 

 Segundo Ballou (2008) a logística empresarial trata de todas atividades de 

movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição 

da matéria prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação que 

colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviços 

adequados aos clientes a um custo razoável. Para Ramalho et al. (2011) a logística deixou de 

ser atividade acessória nas organizações e passou a ser vista como agregadora de valor. 

Nesse patamar evidenciamos a exigência do mercado mais competitivo em relação ao 

serviço oferecido ao cliente, com novos desafios às atividades logísticas, que se baseiam 

principalmente no corte de custos, em uma melhor qualidade no serviço e principalmente na 

agilidade e velocidade. As atividades chaves da logística são: transporte; manutenção de 

estoques e processamento de pedidos (BALLOU, 2008).  
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Dentro da atividade de manutenção de estoque encontramos a armazenagem que, 

segundo Lopes, Souza e Moraes (2006),  

compreende as atividades de guardar, localizar, manusear, proteger e preservar os 
materiais comprados, produzidos e movimentados por uma empresa, com o objetivo 
de atender as necessidades operacionais, sejam elas de consumo, de transformação 
ou de revenda (atacado e varejo). (LOPES; SOUZA; MORAES, 2006, p. 155). 
 

Segundo Alvarenga e Novaes (2005 p. 143), talvez o uso mais usual da armazenagem 

seja a guarda de estoques, gerados pelo desbalanceamento entre oferta e demanda. Armazéns 

providenciam proteção para as mercadorias, além de longa lista de serviços associados como 

manutenção de registros, rotação de estoques e reparos. 

 

A Armazenagem e as tecnologias 

Com o advento da globalização, as atividades da armazenagem evoluíram para 

melhorar os fluxos logísticos. Analisando os processos de um armazém notamos o quanto se 

torna falho acompanhar todo o trâmite do material, que ainda hoje em algumas empresas se 

faz manualmente ocasionando vários erros de processo, causando com isso um grande 

retrabalho, gerando custos para empresa. O autor Ambrósio Rodrigues fala que: 

A redução dos custos só é efetivamente obtida como resultado da otimização 
conjunta das funções de aquisição, transporte, armazenagem, gerenciamento de 
estoques, distribuição física e informação eletrônica, de forma a eliminar todas as 
ociosidades existentes. (RODRIGUES, 2007, p. 15-16). 
 

Nesse contexto, Wanke e Affonso (2011) afirmam que a transmissão de informações é 

um dos principais desafios na prestação do serviço logístico. Para minimizar o impacto dos 

erros nas atividades as empresas fazem uso das tecnologias da informação e buscam formas 

mais ágeis de desenvolver a tarefa não somente de armazenar, mas agregar valor no produto 

para o cliente. 

Na Tabela 1 é possível verificar algumas tecnologias comumente empregadas no 

contexto da armazenagem. 
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Tabela 1. Tecnologias empregadas em armazéns. IFAM, 2016. 

Sistema de 
Tecnologia 

Conceito 

WMS – Sistema de 
Gerenciamento de 
Armazém 

É um sistema de gestão de CDs que otimiza diversas atividades tais 
como: recebimento, inspeção, endereçamento, armazenagem, 
separação, embalagem, carregamento, expedição, emissão de 
documentos e controle de inventário 

TMS – Sistema de 
Gerenciamento de 
Transporte 

Faz o monitoramento em tempo real do deslocamento de determinado 
produto desde a saída do armazém até a entrega ao cliente 

ERP Permite o planejamento integral de toda a cadeia de suprimentos 

GSM / GPRS, 
Satélite e Hibrido 

Os veículos rastreados podem ser localizados em tempo real por meio 
de coordenadas e promovem a interface de comunicação com a central 
de monitoramento. Pode-se obter informações como abertura de portas, 
início e fim de rotas, quanto tempo ficou parado, dentre outros. 

RFID – 
Identificação por 
radio frequência 

Utilizam-se de frequência de dados para utilizar dados 

EDI – Troca 
eletrônica de dados 

(Electronic Data Interchange) ou "troca eletrônica de dados" é a 
transmissão automática de dados partindo de um sistema de 
computadores para outro, conforme acordado entre parceiros 
comerciais. 

Fonte: Adaptado de: Revista Tecnologística (2011), Spak e Kovaleski (2012), Portal LOGWEB (2009) e Portal 
LOGWEB (2011) e Figueiredo, Fleury e Wanke (2003) apud Ribeiro, Meyer e Freitas (2012). 
  

Tecnologia WMS (Sistema de Gerenciamento de Armazéns) 

Como forma de demonstrar a influência do uso da tecnologia em armazéns, serão 

apresentados os ganhos obtidos por uma empresa com a implantação do Sistema de 

Gerenciamento de Armazéns – WMS, tendo sido registrados tanto resultados positivos nas 

atividades do Centro de Distribuição (CD) como também na movimentação de material 

diminuindo os custos dos setores envolvidos.  

Os dados a seguir são resultados da pesquisa realizada por Rodrigues et al. (2011), 

intitulada ‘Logística Integrada Aplicada a um Centro de Distribuição’, a qual demonstra que o 

volume de produtividade nos processos aumentou significativamente e obteve uma baixa 

frequência de erros nas atividades onde o Sistema de Gerenciamento de Armazéns WMS foi 

implantado, sendo feita uma comparação entre os resultados obtidos antes e após a utilização 

do referido sistema. 



 

10577 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

 
Figura 1. Média da frequência de erros anterior à utilização do WMS. Rodrigues et al., 2011. 
 
 

 
Figura 2. Média da frequência de erros após a utilização do WMS. Rodrigues et al., 2011. 
 

 
Figura 3. Comparativo da frequência de erros antes e após a implantação. Rodrigues et al., 
2011. 

 

Por meio dos gráficos apresentados, nota-se que, ao implantar a tecnologia WMS na 

empresa em questão, a frequência de erros diminuiu consideravelmente, havendo um 
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significativo êxito, pois os dados melhoraram em relação ao recebimento, controle de 

qualidade, processamento, estoque, picking e expedição.  O processo foi agilizado com a 

redução da quantidade de mercadorias a serem estocadas, o período de tempo de giro das 

mesmas, a flexibilidade, a rapidez e a melhor confiança nos dados obtidos pelos setores nas 

operações. 

 

CONCLUSÕES 

As tecnologias atuais são capazes de atender aos mais exigentes requisitos por meio da 

vantagem do fluxo rápido de informação, com um custo total mais baixo (BOWERSOX; 

CLOSS, 2009).  

A armazenagem e manuseio de mercadorias são componentes essenciais do conjunto de 

atividades logísticas e, nesse contexto, se as demandas pelos produtos da empresa forem 

conhecidas com exatidão e se as mercadorias puderem ser fornecidas instantaneamente, 

teoricamente espaço físico para o estoque se torna desnecessário (BALLOU, 2008).  

As empresas ainda tentam compatibilizar a atividade da logística e a função da 

armazenagem, isso ainda é um gargalo que as empresas evidenciam. Nos tempos atuais 

tornou-se mais fácil com as tecnologias agregando valor ao produto, compactando os espaços, 

reduzindo os custos e perdas. Não é tarefa facial para a maioria das organizações por isso um 

bom gerenciamento de armazenagem se faz imprescindível para a sobrevivência das empresas 

no mercado. 

 

REFERÊNCIAS 

ALVARENGA, A. C; NOVAES, A. G. Logística Aplicada: Suprimento e Distribuição 

Física 3º edição. São Paulo; Editora Edgard Blucher, 2005. 

 

BALLOU, R. H. Logistica empresarial: transporte, administração de materiais e distribuição 

fisica. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

BOWERSOX, D.J.; CLOSS, D.J. Logística Empresarial: O processo de integração da 

cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

FIGUEIREDO, K. F.; FLEURY, P. F.; WANKE, P. Logística e Gerenciamento da Cadeia 

de Suprimentos. Planejamento do Fluxo de Produtos e dos Recursos.Rio de Janeiro: Atlas, 

2003. 



 

10579 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

LOPES, A. S; SOUZA, E. R; MORAES, M. L. Gestão Estratégica de Recursos Materiais: 

Um enfoque pratico. Rio de Janeiro; Editora Pinto e Zincone, 2006. 

 

PORTAL LOGWEB. Multimodal - CotLog contabiliza vantagens do uso do sistema Web 

Service. 2011. Disponível em: <http://www.logweb.com.br/novo/conteudo/noticia/28258/ 

multimodal--cotlog-contabiliza-vantagens-do-uso-do-sistema-web-service/>. Acesso em: 09 

set. 2016. 

 

______. O Controle das operações em suas mãos. Mai. 2009. Disponível em: 

<http://www.logweb.com.br/novo/conteudo/noticia/21317/o-controle-das-operacoes-em-suas-

maos/>. Acesso em: 09 set. 2016. 

 

RAMALHO, A.; DIEHL, C. A.; SOUZA, M. A.; ANDRIOLI, R. F. Avaliação de 

desempenho do processo de terceirização da logística de distribuição: um estudo de caso. 

Revista Produto & Produção, v. 12, n. 3, p. 07-17, out. 2011. 

 

REVISTA TECNOLOGÍSTICA. Mercado brasileiro de operadores logísticos. Mar. 2011. 

Disponível em: < http://www.tecnologistica.com.br/tipo_revista/especial-operadores-

logisticos/>. Acesso em: 20 jul. 2016. 

 

RIBEIRO, P. C. c.; MEYER, N. R. M.; FREITAS, R. I. M. Uso de equipamentos e 

tecnologias em operadores logísticos: uma analise de estudos de caso e seus sistemas de 

distribuição. In: SIMPOSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇAO, 19., 2012, Bauru. 

Anais... Bauru: UNESP, 2012. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/265468354_USO_DE_EQUIPAMENTOS_E_TE

CNOLOGIAS_EM_OPERADORES_LOGISTICOS_UMA_ANALISE_DE_ESTUDOS_DE

_CASO_E_SEUS_SISTEMAS_DE_DISTRIBUICAO>. Acesso em: 15 set. 2016. 

 

RODRIGUES, E. F. et al. Logística Integrada Aplicada a um Centro de Distribuição: 

Comparativo do Desempenho do Processo de Armazenagem Após a Implementação de um 

Sistema de Gerenciamento de Armazém (WMS). In: SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM 

GESTÃO E TECNOLOGIA - SEGET, 8., 2011, Resende. Anais... Resende: AEDB, 2011. 

Disponível em: <http://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos11/1351497.pdf>. Acesso em 12 

set. 2016.  



 

10580 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

RODRIGUES, P. R. A. Gestão estratégica da armazenagem. São Paulo: Aduaneiras, 2007. 

 

SPAK, M. D. S.; KOVALESKY, J. L. Impactos e adaptação dos colaboradores de um centro 

de distribuição à utilização do sistema logístico WMS. Revista de Engenharia e Tecnologia, 

v. 4, n. 1,p. 68-79, abr. 2012.  

 

WANKE, P. F.; AFFONSO, C. R. Determinantes da eficiência de escala no setor brasileiro de 

operadores logísticos. Revista Produção, v. 21, n. 1, p. 53-63, jan./mar. 2011. 



 

10581 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 
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INFLAÇÃO DA CESTA BÁSICA DA CIDADE DE ITACOATIARA-AM 
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Nogueira3 
 
1 Especialista em Direito Público e Recursos Humanos (UCAM). Professor de Contabilidade do IFAM Campus 
Itacoatiara. e-mail: hebert_lecok@ig.com.br; 2Especialista em Auditoria Fiscal e Tributária(CIESA). Professora 
do SESI/Itacoatiara. e-mail: mrmc3@bol.com.br; 3 Pesquisador, Bibliotecário e Professor do Instituto Federal 
do Amazonas- IFAM. e-mail: maxdeulen@hotmail.com. 

 

RESUMO: Tendo em vista que na região da cidade de Itacoatiara/AM não existia uma forma 
que se pudesse observar e mensurar a variação de preços da cesta básica, o EIXO DE 
GESTÃO E NEGÓCIOS DO IFAM/ITA, buscou conhecer o comportamento dos preços de 
alguns produtos alimentícios que compunham a cesta básica.  Para isto, pesquisou e elaborou 
planilhas, gráficos e tabelas para que mostrassem de forma clara e precisa à população a 
realidade da região. Logo, este foi um dos principais motivos que levou a realizar tal estudo. 
Foram analisados 14 (quatorze) itens, em 03 (três) supermercados/mercados de grande 
procura na cidade, onde, comparou-se preços e quantidades.   Adotou-se a pesquisa de campo 
como metodologia básica e os dados representam valores coletados bimestralmente em 
estabelecimentos comerciais, no período de setembro de 2014 a setembro de 2015.Ao fim de 
cada bimestre, as informações pesquisadas eram disponibilizadas aos Itacoatiarense na forma 
de artigo que foram publicados no principal jornal da cidade. A sua realização e respectiva 
divulgação dos resultados forneceram, além de conduzir acadêmicos às práticas da pesquisa, 
orientações úteis para que famílias principalmente aquelas possuidoras de baixa renda, 
realizassem compras com menor custo. Sabe-se que existem vários fatores que determinam o 
preço dos produtos que compõem a cesta, estes fatores estão diretamente ligados à carga 
tributária do país ou a fatores recorrentes ao clima, de acordo com o produto agrícola.  Assim, 
se não forem bem geridos, podem trazer danos e altos custos para empresas e para o 
consumidor final. 

Palavras–chave: Informática, Educação, Curso Técnico, Contabilidade. 
 

USE OF FINANCIAL ANALYSIS IN INFLATION BASKET 
CALCULATION OF BASIC ITACOATIARA-AM CITY 
 
ABSTRACT: Given that the region of the town of Itacoatiara / AM there was no way that 
they could observe and measure the change in prices of the basic basket, MANAGEMENT 
AXIS AND IFAM BUSINESS / ITA, sought to know the behavior of some products prices 
food that made up the basic food basket. For this, researched and prepared spreadsheets, 
charts and graphs that showed clearly and precisely the people the reality of the region. So 
this was one of the main reasons that led to conduct such a study. They were analyzed 
fourteen (14) items in three (03) supermarkets / large demand markets in the city, where we 
compared prices and quantities. Adopted the field research as a basic methodology and the 
data represent values collected bimonthly in commercial establishments, from September 
2014 to September 2015.Ao end of each quarter, the information sought were available to 
Itacoatiarense in the form of article They were published in the main newspaper of the city. Its 
realization and dissemination of the results provided, as well as conducting academic research 
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to practical, useful guidance for families especially those of low income propertied ones to 
make purchases at lower cost. It is known that there are several factors that determine the 
price of products in that basket, these factors are directly linked to the tax burden of the 
country or recurring factors to climate, according to the agricultural product. So, if not well 
managed, can bring damage and high costs for business and the consumer. 
Keywords: Computer, Education, Technical Course, Accounting. 
 
KEYWORDS: Computers, Education, Technical Course, Accounting. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Cesta básica é a denominação atribuída a um grupo de produtos, geralmente composto por 
itens alimentícios, de higiene pessoal e limpeza doméstica, consumidos por uma família no 
período de um mês. Existe considerável variação no que se refere às especificações dos itens 
pesquisados e das suas quantidades.  Eles podem variar de acordo com a finalidade para a 
qual se destina a pesquisa e também devido a características dos locais onde ela é realizada – 
hábitos alimentares, cultura, ofertas, entre outros. 

Cada vez mais se reconhece a importância que possuem as pesquisas de mercado voltadas 
para produtos: preferências, tendências de consumo e preços, não só para consumidores finais 
como também para organizações. Devidamente planejadas, elas coletam, analisam e geram 
importantes informações principalmente para as tomadas de decisões relativas a compras com 
preços comparados. 

Comumente o consumidor final altera suas compras de forma a adequar suas necessidades de 
consumo a sua renda familiar e alterações de preços dos bens consumidos. Considerando tais 
variáveis dispõe, entre outras, de alternativas como: manter fidelidade a marcas preferidas, 
aproveitar promoções de preços, comprar produtos em épocas de safra, comprar marcas de 
produtos com menor preço e, fazer pesquisas de preços em estabelecimentos varejistas 
diversos que comercializam o que necessita em busca dos mais baixos. Portanto, o preço é um 
importante elemento determinante da decisão de compra e a prática da sua pesquisa em mais 
de um supermercado/mercado vem se tornando comum na vida do consumidor brasileiro, em 
grande parte de baixa renda familiar. 

Vale ressaltar, a não existência de uma cesta básica padrão. Cada estado, cada organização, 
oficial ou não, pode criar a sua cesta básica. Quanto ao entendimento de produtos básicos, ele 
tem um sentido amplo. Seriam básicos os produtos generalizados considerados essenciais à 
reprodução de um padrão alimentar, aceito como expressão da cultura popular, e que teriam 
pouco ou nenhum grau de elaboração ou transformação. No nosso caso seriam: (carne bovina, 
leite em pó, feijão carioca, arroz tipo I, farinha de trigo, farinha de mandioca, café em pó, 
banana prata, açúcar cristal, óleo de soja, frango congelado, leite em pó integral, leite longa 
vida e margarina vegetal). 

Conforme observado em nossas pesquisas, os aumentos e quedas de preço de produtos, 
inclusos da cesta básica, se dão através da interferência de fatores diversos. Entre eles, 
podemos destacar: os desequilíbrios entre oferta e demanda, por razões internas, como 
quebras de safra, política de preços mínimos aos produtores, conjuntura econômica do país, 
ou motivos externos, mudanças no cenário internacional, restrições políticas ou sanitárias às 
importações brasileiras.  
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O projeto executado, do qual derivou este artigo, levantou, tabulou, destacou e divulgou 
preços de produtos que integram a cesta básica na região metropolitana de Manaus, 
especificamente na cidade de Itacoatiara-AM, coletando bimensalmente os preços de 14 
produtos. 

A divulgação na imprensa local, teve por objetivo maior, o de orientar os consumidores sobre 
as variações existentes na cesta básica, no que tange cada produto verificado o preço mais 
baixo e o preço mais alto, e após, sendo calculado a variação existente. Entendeu-se também, 
como já observado, que a participação de acadêmicos em todas as etapas trouxe importantes 
contribuições para as suas formações profissionais. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Conforme dados do IBGE, a cidade de Itacoatiara-AM, com aproximadamente 100.000 
habitantes, pertence a Região Metropolitana de Manaus. Neste trabalho foram apresentados, 
informações e análises relativas a variações de preços de uma cesta contendo quatorze 
produtos. A pesquisa original e fornecedora das informações para este artigo teve início em 
setembro de 2014 e encerramento em setembro de 2015. O levantamento bimestral de 
informações foi realizado em três supermercados/mercados da cidade de Itacoatiara-AM.  

A cada coleta, obteve –se em cada um dos estabelecimentos pesquisados, em um mesmo dia, 
os menores e maiores preços dos produtos e não sendo levado em conta as respectivas marcas. 
Após a realização da pesquisa de campo, os dados coletados foram transportados para uma 
planilha eletrônica, identificados e destacados os menores e os maiores preços praticados e 
após isto, apuradas as médias máximas e mínimas e logo em seguida, calculada a variação 
entre as médias.  Foi usado nesta fase, a análise financeira conhecida como Analise 
Horizontal, que consiste em verificar, através de uma regra de três simples, a diferença 
percentual entre dois valores. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na primeira pesquisa realizada em novembro de 2014, os preços dos catorze produtos 
estudados e as respectivas variações percentuais são apresentados no Tabela 1 e Gráfico 1.  

            Tabela 1. As variações nos preços da cesta básica de Itacoatiara. 

 

Tabela I. Variação de Preços (set/2014). 
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Elaborado: Autores (2014). 

Gráfico 1: Variação de preços (Set/2014). 

          
Gráfico I. Variação de Preços (Set/2014). 

Elaborado: Autores (2014). 

  Informações constantes do Quadro I mostram que o total da média de preços mais baixa 
verificada foi de R$ 51,10 e o total da média de preços mais alta verificada foi de R$ 66,27 ou 
29,68%, que o feijão carioca na época foi o item pesquisado que apresentou a maior variação 
percentual, ou seja, 90%.  Já o leite longa vida mostrou a menor variação com 1,40%.  

A segunda pesquisa a ser relatada refere-se a variação verificada ao longo dos meses de 
novembro de 2014 a janeiro de 2015, onde utilizando-se a Analise Horizontal, pode-se 
encontrar a diferença percentual entre os elementos fixos da cesta básica em estudo. 
Observou-se que os consumidores por estarem mais atentos nas compras do supermercado, 
tentam driblar os preços mais altos de alimentos. Para a pesquisa foram verificados 14 itens, 
onde observou-se um aumento de 1,90% entre novembro/2014 a janeiro/2015. 

A alta da cesta foi puxada pela farinha de trigo, que aumentou 17,84% entre novembro e 
janeiro; o feijão carioca (8,17%), o leite longa vida (6,62%); já a carne de 2ª permaneceu com 
o preço estável.  Entre os itens que baixaram o preço estão, por exemplo, óleo de soja (-
2,47%) e farinha de mandioca (-6,09%), todavia, não tiveram influência para a redução do 
valor total da cesta. No total, 08 dos 14 itens subiram de novembro a janeiro mais que a 
inflação medida no bimestre. As variações são apresentadas na Tabela 2 e no Gráfico 2. 
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                              Tabela 2. Inflação da Cesta Básica de Itacoatiara. 

 
Tabela II: Variação de Preços (Jan/2015). 
Elaborado: Autores (2015). 

                                  Gráfico 2: Variações de preços. 

 

Gráfico 2. Variação de Preços (Jan/2015). 
Elaborado: Autores (2015). 

 
Para a terceira pesquisa, foi calculada a inflação referente ao período de setembro de 2014 a 
maio de 2015, conforme a tabela 03 e o gráfico 03.  
 
                                  Tabela 03: Inflação Apurada.        
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Tabela III: Variação de Preços (Jan/2015). 

Elaborado: Autores (2015). 

                                          Gráfico 3: Evolução dos preços. 

  

     Gráfico 3: Variação de Preços (Mai/2015). 

     Elaborado: Autores (2015). 

A tabela III mostra que todos os catorze elementos da cesta variaram no período 
compreendido entre setembro de 2014 a maio de 2015. O item que apresentou maior aumento 
médio das variações percentuais de preços foi o feijão carioca com 62,45% e o menor 
variação verificada foi a carne bovina com 5,38%.  Constatou-se também que no mesmo 
período alguns itens sofreram deflação, ou seja, os preços decresceram, como foi o caso da 
farinha de mandioca com redução de 32% e o leite em pó com redução 15,36%.  Mesmo 
tendo alguns itens reduzidos os preços, mesmo assim, no total houve um aumento na variação 
entre o período estudado na casa dos 7,15%.  Para a camada mais pobre da sociedade local, o 
aumento da cesta básica reflete diretamente na qualidade de vida das pessoas. 

                           Tabela 4: Variação de preços. 

 
Tabela 4: Variação de Preços (Jul/2015). 
Elaborado: Autores (2015). 
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                               Gráfico 4: Variação dos preços apurado na cesta básicas. 

 
Gráfico IV. Variação de Preços(Jul/2015). 
Elaborado: Autores (2015). 

Na Tabela 4, foram pesquisados os preços em três cidades da Região Metropolitana de 
Manaus objetivando encontrar a variação existente nestas cidades. 

Para isto, comparou-se os itens pelo maior e pelo menor preço. A cesta básica mais cara foi 
encontrada na cidade de Manaus com um total de R$ 62,95 e a mais barata foi a da cidade de 
Rio Preto da Eva onde totalizou R$ 52,23, com uma variação percentual de 20,52%. 

CONCLUSÕES 

Com base na variação entre os preços mínimos e máximos, concluiu-se que quem pesquisa 
consegue economizar uma quantia considerável. Pois se a pessoa optar por adquirir produtos 
mais baratos desembolsa aproximadamente a metade do valor em comparação as pessoas que 
não pesquisam e acabam por comprar produtos mais caros. Além disso, devemos destacar o 
quanto é difícil para uma família alimentar-se, ter acesso à educação, saúde, moradia, lazer, 
entre outros sendo que a renda mensal é de apenas um salário mínimo, ou seja, R$ 788,00 
atualmente. 

Fatores variados hoje presentes no cenário econômico do Brasil, entre eles o aumento da 
inflação, elevação da taxa básica de juros – SELIC, elevação das taxas de desemprego, 
aumento substancial da tarifa de energia elétrica e dos preços dos combustíveis, elevação de 
preços dos produtos em geral, ocasionaram a forte insegurança para o consumo.Também 
trouxeram como consequência imediata perdas significativas no poder de compra de grande 
parte da sua população. 

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor -Amplo), que mede a inflação oficial do 
país, passou de 8% no acumulado em 12 meses e que a taxa de desemprego PNAD Contínua 
subiu para perto de 7,4% no trimestre encerrado em fevereiro e que tais números atestam a 
deterioração tanto do emprego formal quanto do poder de compra.  Destaca também a queda 
nas vendas de itens básicos dos supermercados, da farinha de trigo às massas e aos 
salgadinhos.  Na média, as compras de alimentos ficaram praticamente estáveis, uma queda 
de 0,1% em relação ao início de 2014. 

Informações obtidas junto Instituto Brasileiro de Geografia e estatística - IBGE mostra que o 
IPCA acumulado nos últimos doze meses alcançou os 10%.  Enquanto isto, o custo total da 
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cesta pesquisada (Tabela I) superou os 20%. Constatou-se que mesmo com a migração do 
consumidor para marcas ditas “segunda linha”, que apresentam um preço menor, ainda sim o 
custo total da cesta foi superior ao IPCA acumulado. 

Atualmente, num país onde a economia encontra-se em recessão, as compras, mesmo aquelas 
mais frequentes como as realizadas em supermercados, ocorrem de maneira mais racional, 
mais cautelosa, mais comparada. Vivenciam-se mudanças de comportamentos nos 
consumidores, fato comum em épocas de crise. 
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RESUMO: As pessoas com deficiência devem usufruir, em igualdade de condições, dos 
serviços e produtos turísticos de forma que possam garantir o seu direito ao lazer. Permitir o 
alcance e a utilização dos serviços turísticos com segurança e autonomia é um dos desafios a 
serem superados pelo setor turístico. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar 
a acessibilidade aos meios de hospedagem de Seropédica (RJ). Através da análise dos dados 
coletados concluiu-se que muitas barreiras físicas ainda precisam ser eliminadas, mas se 
percebe avanços em relação à acessibilidade ao banheiro e em relação à acessibilidade ao 
mobiliário Os países necessitam cada vez mais de se adaptaram as necessidades de pessoas 
com deficiência através da eliminação de barreiras físicas e a criação de regulamentações em 
matéria de transporte, edificações e urbanismo. 
Palavras-chave: barreiras arquitetônicas, mobilidade, portadores de necessidades especiais 
 
ACCESSIBILITY TO THE LODGING FACILITIES OF SEROPÉDICA (RJ) 
 
ABSTRACT: Disabled people must enjoy, in equal conditions, touristic services and 
products in such a way as they can assure their recreation right. Allowing the reach and the 
autonomy safe use of touristic services is a challenge to be overcome by the touristic 
department. This work was developed in order to evaluate the accessibility to the hotel 
enterprises in Seropédica city (RJ). By the analysis from the collected data, we can conclude 
that a lot of physical barriers still need to be eliminated, however we can perceive advances in 
accessibility to the bathroom or to the furniture. Countries need each time to be more adapted 
to disabled people necessity. They can do it eliminating physical barriers and creating a 
regulation for buildings, transport service and urban issues.  
KEYWORDS: architectural barriers, mobility, disabled people 

 

INTRODUÇÃO 

Ao propiciar a inclusão de pessoas com deficiência na atividade turística, o Programa 

Turismo Acessível (2005) vai ao encontro das ações e iniciativas do Governo Federal que 

buscam defender e garantir condições de vida com dignidade, a plena participação e inclusão 

na sociedade, e a igualdade de oportunidades a todas as pessoas com deficiência. Neste 

sentido, os empreendimentos hoteleiros buscam alternativas para cumprirem a legislação 
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vigente objetivando a eliminação de barreiras físicas que dificultem ou impeçam a mobilidade 

dos usuários aos serviços turísticos. 

Com o permanente objetivo de promover a acessibilidade da oferta turística, as cidades 

têm desenvolvido ações que buscam tornar o turismo acessível para todos. Oferecer as 

melhores condições de acessibilidade aos seus produtos e serviços é um dos desafios a serem 

superados pelo setor turístico. 

O número de portadores de necessidades especiais no Brasil é de aproximadamente 45 

milhões de pessoas, de acordo com os dados do IBGE 2010. Diante deste quadro e com o 

aumento da expectativa de vida da população, o setor turístico estará cada vez mais diante de 

um público com restrições de mobilidade e que precisa utilizar serviços e equipamentos 

turísticos com segurança e autonomia. 

Observa-se a necessidade latente de acessibilidade em inúmeras áreas, senão todas. O 

turismo, por sua vez, não está alheio a esta demanda, o que nos faz pensá-lo de maneira a 

incluir toda e qualquer esfera da sociedade, seja por programas de turismo social, promoção 

de eventos com efeito filantrópico, ou ainda, por adaptações dos serviços e seus prestadores 

visando atender pessoas com necessidades específicas (SILVA, 2013). 

Adaptar os espaços existentes, treinar funcionários e desenvolver projetos turísticos 

considerando a acessibilidade podem ser produto em alça nos próximos anos. 

Os portadores de deficiência física devem, ou deveriam obter acesso fácil a todas as 

áreas, pois é extremamente frustrante para eles quando a locomoção pelas áreas comuns do 

hotel é de difícil acesso ou até mesmo intransponível (GOULART, 2007). 

Recepcionar hóspedes com diferentes tipos de deficiência é promover a inclusão social 

e o acesso destas pessoas aos benefícios da atividade turística. Pretende-se neste estudo 

aprofundar o estudo do tema da acessibilidade hoteleira bem como, aferir quais as principais 

medidas adotadas pelos meios de hospedagem de Seropédica (RJ), que proporcionem idêntica 

qualidade de serviço a todos os clientes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo diagnóstico quantitativo, com utilização de uma entrevista 

estruturada para a coleta de dados. O levantamento de boas práticas de serviço em 

estabelecimentos hoteleiros em matéria de atendimento inclusivo e de acessibilidade serviu 
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como fundamentação para a elaboração do instrumento de consulta. Os participantes foram 

inquiridos acerca de boas práticas de serviço divididas em três grupos: estrutura física, 

mobiliário e cadeirante. 

Para a realização deste trabalho foi selecionada uma amostra por conveniência onde 

foram realizadas cinco entrevistas, a gestores dos meios de hospedagem de Seropédica (RJ). 

Com os gestores dos meios de hospedagem foi realizada uma entrevista com a duração de 

cerca de 40 minutos sobre os procedimentos em uso para tornar operacional o conceito de 

acessibilidade. Mais concretamente, pretende-se perceber quais as principais medidas de 

acessibilidade mais populares nos meios de hospedagem de Seropédica (RJ). 

Foram enviados 15 pedidos de entrevistas, ao qual apenas cinco responderam. As 

entrevistas foram realizadas pessoalmente, entre abril e junho de 2016. O questionário foi 

constituído por três categorias e 15 questões onde os consultados eram levados a uma reflexão 

sobre os pontos abordados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados recolhidos nos questionários foram analisados estatisticamente, recorrendo ao 

programa Microsoft Excel. 

No que diz respeito à aplicação do referencial para que o estabelecimento hoteleiro 

proporcione idêntica qualidade de serviço a todos os clientes, as respostas foram agrupadas 

nas categorias: acessibilidade espacial, mobiliário e cadeirante. 

Categoria: Acessibilidade espacial 

A análise a acessibilidade espacial ao estabelecimento, ao estacionamento e ao banheiro 

apresentou os seguintes resultados: 

1. Acesso ao estabelecimento: para 60% dos entrevistados, o acesso ao meio de 

hospedagem é regular, para 20% é ruim e para os demais entrevistados é péssimo 

(Figura 1). 

2. Acesso ao estacionamento: para 20% dos entrevistados, o acesso ao estacionamento 

é ótimo, enquanto que 40% consideraram bom e os demais como ruim (Figura 1). 

3. Acesso ao banheiro: para 60% dos entrevistados, a acessibilidade é péssima. Para 

20% é regular e para 20% é ótima (Figura 1). 
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Figura 1. Acessibilidade espacial – estabelecimento, estacionamento e banheiro. 
CTUR/UFRRJ, 2016. 

A análise sobre banheiro em relação à acessibilidade apresentou os seguintes resultados: 

1. Barra sanitária: para 100% dos entrevistados, os meios de hospedagem dispõem de 

banheiros com barra sanitária (Figura 2). 

2. Banco no box: para 80% dos entrevistados, os meios de hospedagem dispõem de 

banco no box do banheiro. Para 20% dos entrevistados, os meios de hospedagem 

não dispõem de banco no box do banheiro  (Figura 2). 

3. Lavatório suspenso: para 80% dos entrevistados, os meios de hospedagem não 

dispõem de lavatório suspenso, sem coluna ou gabinetes de sustentação. Para 20% 

existe lavatório suspenso, sem coluna ou gabinetes de sustentação (Figura 2). 

4. Barra sanitária: para 100% dos entrevistados, os meios de hospedagem dispõem de 

banheiros com barra sanitária (Figura 2). 

 

Figura 2. Acessibilidade em banheiros. CTUR/UFRRJ, 2016. 
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Categoria: Mobiliário 

A análise sobre a acessibilidade ao mobiliário em uso no meio de hospedagem 

apresentou os seguintes resultados: 

1. Mobiliário dos quartos: para 80% dos entrevistados o meio de hospedagem possui 

mobiliário nos quartos com alcance de uma pessoa em cadeira de rodas. Para 20% o 

meio de hospedagem não possui mobiliário nos quartos (Figura 3). 

2. Mobiliário das áreas comuns: para 80% dos entrevistados o meio de hospedagem 

possui mobiliário nas áreas comuns (mesas, estandes, etc.) com alcance de uma 

pessoa em cadeira de rodas. Para 20% o meio de hospedagem não possui mobiliário 

nas áreas comuns (Figura 3). 

 

Figura 3. Acessibilidade ao mobiliário. CTUR/UFRRJ, 2016. 

Categoria: Cadeirante 

A análise sobre a acessibilidade espacial, circulação e uso de dispositivos de 

acionamento no meio de hospedagem apresentou os seguintes resultados: 

1. Acesso e espaço: para 80% dos entrevistados, os meios de hospedagem dispõem de 

acesso e espaço necessário para cliente em cadeiras de rodas. Para 20% os meios de 

hospedagem não dispõem de acesso e espaço (Figura 4). 

2. Acesso visual: para 60% dos entrevistados, o seu meio de hospedagem não possui 

janelas que proporcione o acesso visual ao cadeirante. Para 40% o meio de 

hospedagem possui janelas que proporcione o acesso visual ao cadeirante (Figura 

4). 



 

10594 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

3. Tráfego: para 40% dos entrevistados, o meio de hospedagem possui piso resistente 

ao tráfego de cadeiras de rodas. Para 20% não possui piso resistente ao tráfego de 

cadeiras de rodas e 40% não soube informar (Figura 4). 

4. Circulação: para 100% dos entrevistados, o meio de hospedagem possui quartos 

com espaço para a circulação de cadeiras de roda (Figura 4). 

5. Manuseio de equipamentos: para 100% dos entrevistados, o meio de hospedagem 

dispõe de controles e puxadores de fácil acesso e manuseio por cadeirantes (Figura 

4). 

 

Figura 4. Acessibilidade para cadeirantes no meio de hospedagem. CTUR/UFRRJ, 2016. 
 

CONCLUSÕES 

O turismo é um direito de todos sem restrições sejam elas naturais ou adquiridas. 

Medidas devem ser dirigidas no sentido de eliminar as barreiras arquitetônicas, de 

comunicação e principalmente, de atitudes. 

Ao final deste estudo, fica claro que a acessibilidade é uma questão complexa. Quanto 

mais vivenciamos, mais descobrimos novas necessidades. A busca de informações a respeito 

constitui uma forma de estarmos preparados para as situações que surgirem evitando o 

constrangimento para a instituição e para pessoa que busca usufruir a hospitalidade ofertada. 

A promoção da acessibilidade constitui uma condição essencial para à dignidade social 

e à igualdade de oportunidades no acesso aos serviços turísticos. 

A acessibilidade precisa ser pensada desde a urbanização das cidades de forma que 

garantam aos seus habitantes o acesso ao transporte, à cultura e a diversão de forma autônoma 

e independente. 
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A acessibilidade aos serviços turísticos deve ser trabalhada nos cursos técnicos e 

superiores como um direito de visitação extensivo a qualquer pessoa e realizável sem excesso 

de cuidados que venham gerar constrangimento. 

O desenvolvimento de procedimentos padrão no atendimento diferenciado, o 

treinamento de pessoal para a sua execução e a elaboração de Cartilhas que orientem os 

setores turísticos são iniciativas necessárias e recomendáveis para que o atendimento ocorra 

de maneira equitativa. 
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ACESSIBILIDADE É PARA TODOS 

 
RESUMO: Nessa pesquisa buscamos ressaltar o que as escolas e instituições educacionais 
precisam para atender pessoas com necessidades especiais, como no IFRO Campus Colorado 
do Oeste, mas também vários outros órgãos públicos não se adequam as necessidades de 
crianças e adultos portadoras de necessidades especiais físicas ou que possui pouca 
coordenação motora reduzida, e o que precisam para uma maior acessibilidade principalmente 
no meio físico, mas assim também no meio social. Visando principalmente toda a parte física 
do campus, como: escadas, corredores, corrimões, sanitários, elevações, degraus e rampas. O 
objetivo foi observar fatores que impediam a mobilidade de pessoas com PNE (Portadores de 
necessidades especiais) pelo Campus, utilizamos câmera digital, um diário de campo e 
coletamos dados e tiramos fotos de todo o Campus. E buscar uma forma para mudar essa 
realidade. 
 
Palavras–chave: igualdade, mobilidade, sociedade 
  
Accessibility for all 
 
ABSTRACT: In this research we seek to highlight what schools and educational institutions 
need to cater to people with special needs, such as in the IFRO Campus Colorado do Oeste, 
but also several other government agencies does not suit the needs of children and adults with 
special physical needs or who have low motor coordination reduced, and the need for greater 
accessibility particularly on the physical environment, but also in the social environment 
.Aimed primarily all the physical part of the campus, such as: stairs, corridors, handrails, 
toilets, elevations, stairs and ramps. The goal was to observe factors that prevented the 
mobility of people with PNE (people with special needs) across the Campus, we use a digital 
camera, a journal, field and collect data and take pictures of the entire Campus. The results 
were clear, the IFRO Campus Colorado of the West does not provide fully the necessary 
conditions for full accessibility for those with special care. And what can you do to change 
this reality. 
 
KEYWORDS: equality,  mobility, society 
 
 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, há grades de conflitos em relação à acessibilidade, na qual prejudica 

diretamente os portadores de necessidades especiais com a sua coordenação motora reduzida, 

além, de portadores de necessidades especiais visuais e mentais. Esse problema se encontra 

em vários lugares (Transportes públicos, áreas públicas como ruas e lugares de lazer, escolas, 

intuições educacionais, etc...), assim, como no IFRO Campus Colorado do Oeste.  

Sabemos que nem todas as escolas ou empresas são capazes de atender as normas 

estabelecidas para o conforto do portador de necessidade física, imposta pela associação 

brasileira de normas técnicas ABNT NBR 9050,2015, ou não estão adequadas a elas. 
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Desde 03.12.2004 vigora o decreto 5.296/04, que conjetura que as edificações de uso 

público devam “garantir, pelo menos, um dos acessos ao seu interior, com comunicação com 

todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos, que impeçam ou 

dificultem a sua acessibilidade” para que as pessoas portadoras de necessidades especiais 

tenham o seu acesso garantido, segundo a Presidência da República Casa Civil Subchefia para 

Assuntos Jurídicos, (DECRETO Nº 5.296 DE DOIS DE DEZEMBRO DE 2004). 

Evidenciando algumas sugestões de melhoramento do meio físico da instituição e 

conscientizar a sociedade sobre acessibilidade e mobilidade, como o intuito de quebrar essa 

parreira para portadores de deficiências, além de reverter à questão de preconceitos e 

discriminações dentro do Campus.  

Diante disso, o objetivo geral é diagnosticar quais são as condições sujeitas, de 

acessibilidade para portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida no IFRO Colorado 

do Oeste, com base na ABNT NBR 9050, 2015.  

Em relação aos portadores de necessidades especiais, é importante ressaltar que [...] 

respeitar os deficientes é ter toda uma série de cuidados para que eles não sejam excluídos do 

nosso convívio, e a acessibilidade faz parte desse respeito que devemos ter para com eles. Ela 

significa: dar, a essas pessoas, o acesso aos mesmos bens e serviços disponíveis para os 

demais cidadãos [...] (TURMINHA DO MINISTÉRIO PUBLICA FEDERAL, VIVA A 

DIFERENÇA, 2004). 

 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O tema da pesquisa foi em relação da mobilidade dos portadores de necessidades 

especiais físicas ou com coordenação motora reduzida, em referencia ao IFRO Campus 

Colorado do Oeste, onde não possui total condição para a locomoção necessária dos 

portadores de necessidades especiais em seu interior. Através de dados recolhidos da 

coordenação do instituto e de plantas dos meios físicos do instituto fornecidas pelo DPLAD et 

al., 2016, foram realizadas pesquisas e observações nas edificações administrativas e salas de 

aula, vias de circulação pública, estacionamentos, passarelas, setores de produção e outras 

edificações, que se fizeram necessárias ao presente estudo. Vimos, se a estrutura do instituto 

seguia as normas da Associação Brasileiras das Normas Técnicas (ABNT NBR 9050, 1994). 

Logo após, localizamos as possíveis irregularidades na parte física, e foi perceptível que parte 

do campus não apresentava acessibilidade, como: o piso tátil esta presente somente em uma 

pequena porção do campus, a movimentação para os setores de produção se torna difícil, 
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tendo vários obstáculos e barreiras que impede sua locomoção, assim, tiramos fotos de toda 

inadequação e anotamos no diário de campo para realização dessa pesquisa. Foram utilizados 

os seguintes instrumentos para a coleta dos dados: câmera fotográfica digital e um diário de 

campo (anotações dos dados recolhidos nas localidades do Campus). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1. Dados recolhidos no instituto em relação às normas da ABNT, na qual os 

órgãos públicos deveriam possuir nas instalações. IFRO, 2016. 

 

A tabela indicou as irregularidades dentro do Campus, no qual não atende as 

necessidades adequadas em relação a seus espaços físicos. Há falta desses quesitos 

importantes em relação a locomoção de deficientes nas partes físicas, porém, o instituto 

esclareceu a falta desses quesitos de maneira que o próprio instutito não possui verba 

suficiente para tais adequações. A instituto apresenta falta de acessibilidade, mas a prévias 

respostas de quando ou se haverá correção, pois, o instituto atualmente investe em outros 

meios, e sofre consequências dos cortes monetários, em relação as verbas. Anteriormente não 

era disponível as instalações que temos hoje, pois, naquela época era pouco visado na forma 

Fonte: RIBEIRO (2016) 
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de atender a todos. Com o tempo a instituição vem mudando e inovando sua disponibilidade 

na relação a seu meio físico e a sociedade. 

 

Figura 1. Rampa construída em frente à entrada do Campus para portadores de 

necessidades especiais. IFRO,2016. 

 

 

Figura 2. Projeto da escadaria destinado a portadores de necessidades especiais. IFRO, 

2016.  

 

Comparamos a planta das escadas e calçadas (Disponibilizadas pela instituição), para 

verificar se havia alguma irregularidade em relação ao seu meio físico, que impediria o acesso 

ao seu interior. Após a verificação, não houve indícios de irregularidades. Além disso, 

também foi verificado alguns banheiros, ambientes externos e internos, na qual não houve tais 

irregularidades. A questão que ressalta é de que não havia pisos táteis ou informações 

necessárias, como aviso ou placas que ajudaria na sua localização. Neste ano, o instituto 

começou a viabilizar mais as pessoas que possuem deficiência auditiva, sinalizando com 
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várias placas em Braile nos setores, com o intuito de dar acessibilidade e ajudar a 

identificação. 

 

CONCLUSÕES 

Através de dados, pesquisas, artigo, fotografia, foi verificado que o instituto não possui 

sua apta totalidade em relação à acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades 

especiais nas partes físicas internas. São poucas as opções de acesso seguras no seu interior, 

além do relevo do instituto apresentar uma topografia bastante elevada, dificultando muitos a 

acessos a vários lugares. Uma grande parte da população apresenta essas dificuldades, mesmo 

assim, muitos lugares públicos como exemplo: escolas, prédios, praças, calçadas, ruas, 

lanchonetes e restaurantes não atender aos portadores de necessidades especiais, o que se 

torna um atriste realidade. O instituto não se adequa e não proporciona total acessibilidade e 

mobilidade aos portadores de necessidades especiais, isso é verídico, mas com essa pesquisa, 

espera que tudo se adeque de maneira certa, assim havendo um acordo legal entre a sociedade 

e aos órgãos públicos na qual todos têm direito a acesso. 

 Foi constatado através de dados recolhidos um diário de campo e pelo o conhecimento 

empírico e racional de nós desenvolvedores desse projeto, que o IFRO Campus Colorado do 

Oeste, não está totalmente acessível ao a mobilidade de deficientes físicos e visuais.     
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RESUMO:Este artigo tem como objetivo avaliar a adequação dos banheiros do campus 
Palmas do IFTO às normas de acessibilidade, de acordo com a NBR 9050(ABNT, 2015), a 
partir de estudo de caso de dois banheiros. A avaliação considerou os projetos arquitetônicos 
e medição in loco.Foram analisados trinta e dois itens exigidos na referida norma.Os itens de 
análise foram avaliados como: AD → Adequado (coerência à norma); INAD → Inadequado 
(incoerência à norma); AUS → Ausente (inexistência de item); ou NSA → Não se aplica. 
Verificou-se que 75,0% dos itens do banheiro do bloco 7A e 76,6% do banheiro do bloco15 
apresentam inadequações e diversos itens ausentes. Dentre elas, a inexistência de itens como 
o piso tátil e a sinalização com símbolo universal. No projeto arquitetônico dos banheiros, há 
falta de detalhamento no que diz respeito à especificação e dimensões não só dos utensílios 
sanitários, mas também das dimensões da edificação e de vedações verticais. Percebeu-se que 
a falta de detalhamento no projeto arquitetônico resultou na inacessibilidade dos banheiros do 
IFTO/Campus Palmas e que esses fatos foram ainda mais agravados durante a execução da 
edificação. 
Palavras–chave: ambiente escolar, adequação arquitetônica, pessoa com deficiência 
 

ACCESSIBILITY IN THE BATHROOMS IFTO/CAMPUS PALMAS 
 
ABSTRACT:This article aims to evaluate the adequacy of the bathrooms IFTO/Campus 
Palmas to accessibility standards, according to the NBR 9050 (ABNT, 2015), from case study 
of two bathrooms. The evaluation considered the architectural project and measurement in 
loco. Thirty-two items required by this standard were analyzed. The analysis of items were 
evaluated as: AD → Adequate (the consistency standard); INAD → Inadequate 
(inconsistency with the standard); AUS → Absent (no item); or NSA → Not applicable. It 
was found that 75,0% of the items of bathroom onbuilding 7A, and 76.6% the bathroom 
onbuilding 15 have inadequacies and various items absent. Among them, the lack of items 
such as tactile floor and signaling with universal symbol. In the architectural project of the 
bathrooms, there is a lack of detail regarding the specification and dimensions not only of 
sanitary ware, but also the dimensions of the building and vertical seals. It was noticed that 
the lack of detail in architectural design resulted in inaccessibility of baths on IFTO/Campus 
Palmas and that those facts were further aggravated during the execution of the building. 
KEYWORDS:school environment, architectural adequacy, people with disabilities 
 

INTRODUÇÃO 

O conceito de acessibilidade se faz presente em diversos contextos:acessibilidade 

arquitetônica; comunicacional; metodológica; instrumental; programática e atitudinal 

(SASSAKI, 2011), que direcionam os objetivos e ações na busca de um meio social mais 
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inclusivo. O termo acessibilidade é amplo e se faz presente em diversas áreas do cotidiano, 

não significando apenas inclusão, mas também autonomia no sentido de romper com os 

paradigmas do assistencialismo (COSTA; ARAÚJO, 2014).Nesse contexto, o ambiente 

escolar assume um papel mais amplo, na medida em que se torna o ponto de partida para o 

desenvolvimento de meios, sejam eles físicos ou informacionais, que levam à adoção de 

novas posturas. 

Para Costa e Araújo (2014), a academia éum lugar propício ao desenvolvimento de 

posturas e ações voltadas a construir um novo conceito de pessoas incluídas, independentes, e 

é um dos caminhos para tornar também a sociedade atual mais desenvolvida em termos de 

acessibilidade. O autor acrescenta ainda que é imprescindível que o ambiente educacional 

representado pela universidade seja exemplar na questão da inclusão social e espacial, não 

somente acolhendo todos os cidadãos, mas, principalmente, mostrando-se como ambiente 

inspirador para os novos profissionais por ela formados. 

Também a qualidade na aprendizagem dos estudantes está ligada ao espaço escolar. A 

acessibilidade proporciona a inclusão de um número maior e mais diversificado de alunos na 

escola, onde é fundamental oferecer condições para a utilização funcional de todos os espaços 

e de dependências de seu ambiente, sem barreiras arquitetônicas. Dessa forma, evitam-se 

constrangimentos e limitações na locomoção daqueles que possuem algum tipo de deficiência 

permanente ou temporárias (COSTA; ARAÚJO, 2014). 

Portanto, projetar ambientes que atendam às necessidades de todos os indivíduos deve 

ser uma prerrogativa constante para os profissionais da área, pois um projeto acessível é 

abrangente e não restritivo, buscando sempre beneficiar o todo com o devido atendimento dos 

pré-requisitos indispensáveis a um ambiente sem barreiras arquitetônicas (COSTA; ARAÚJO, 

2014). 

No entanto, muitas vezes, a solução para os problemas arquitetônicos e estruturais não 

está na construção de novos empreendimentos, mas nas adaptações necessárias dos espaços 

existentes. Por esse motivo, a escolha do tema surgiu pela observação das instalações 

existentes dentro do Campus Palmas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Tocantins (IFTO), mais especificamente em locais destinados à higiene pessoal. O objetivo 

da presente pesquisa é avaliara adequaçãodos banheiros do campus Palmas do IFTO às 

normas de acessibilidade, de acordo com a NBR 9050(ABNT, 2015), a partir de estudo de 

caso. A referida norma propõe parâmetros técnicos com medidas específicas visando a 

construção e/ou adequação de um projeto no âmbito da acessibilidade, além de equipamentos 

e mobiliários que facilitam e ajudam apessoa com deficiência a executar suas atividades com 
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segurança e autonomia.Essa norma existe desde 1994, mas já sofreu algumas revisões, sendo 

a mais recenteem 2015, sendo esse mais um motivo que reforça a necessidade de reavaliação 

de tais ambientes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este artigo é resultado de pesquisa realizada durante a disciplina de Metodologia 

Científica e Tecnológica, do curso de Engenharia Civil do IFTO. O levantamento de dados foi 

conduzido no IFTO – Campus Palmas, cuja construção data de 1993, quando ainda não 

existiam normas de acessibilidade, porém, o campus passou por diversas ampliações após o 

início do seu funcionamento em 2003. Como estudo de caso, foram selecionadosdois 

banheiros (Figura 1), um fruto da primeira ampliação, em 2006, localizado no bloco 7A 

(Banheiro 1), e o segundo construído recentemente em 2013, localizado no térreo do bloco 15 

(Banheiro 2). 

 

 

Figura 1. Planta baixa do Campus Palmas com localização dos banheiros 
selecionados. Fonte: Adaptado do acervo do IFTO, 2016. 

O primeiro banheiro foi selecionadoem razão de possuir maior fluxo de pessoas devido 

à sua localização central no campus e também por pertencer à parte mais antiga da instituição. 

Já o segundo, por ser construído recentemente no novo padrão do IFTO. 

Utilizando os projetos arquitetônicos dos banheiros e medição in loco foram analisados 

trintae dois itens exigidos na NBR 9050 (ABNT, 2015).Os itens de análise foram avaliados 

como: AD → Adequado (coerência à norma); INAD → Inadequado (incoerência à norma); 

AUS → Ausente (inexistência de item); ou NSA → Não se aplica. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No projeto arquitetônico do banheiro 1, notou-se ausência de detalhamento, 

principalmente nas dimensões que indicam a posição dos utensílios sanitários, e também das 

alvenarias de fechamento das divisórias do banheiro. Só foi possível verificar as dimensões 

nos arquivos eletrônicos dos projetos (em software CAD). Verificou-se que o projeto original 

não possui dimensões que permitam a área de manobra, ou seja, a inserção de um círculo de 

diâmetromínimo de 1,50m (Figura 2a), e área de transferência (Figura 2b). Além 

disso,identificou-se também que a largura do corredor de acesso, apesar de atender ao mínimo 

exigido, apresentou um estreitamento devido à instalação de uma pia, o que diminuiu o 

espaço útil de circulação para cadeirantes (Figura 2a e 2b). 

No projeto arquitetônico do banheiro 2, também não foram identificadas especificações 

e dimensões importantes à acessibilidade. A Figura 3a apresenta planta baixa não qual só 

constam as dimensões gerais. Não houve preocupação com especificações importantes e em 

dimensionar os acessórios do banheiro. No corte, Figura 2d, não há nenhuma cota ou símbolo 

que mostre as alturas em que os instrumentos devem ser instalados. Novamente foram 

verificadas algumas dimensões nos arquivos eletrônicos dos projetos, como a inserção da área 

de manobra, ou seja, a inserção de um círculo de diâmetromínimo de 1,50m (Figura 3b), 

inclusive com as tolerâncias junto à bacia e à pia, assim como para a área de transferência 

(Figura 3c). 

 

 
(a) Planta baixa com área de manobra (b) Planta baixa com área de transferência 
Figura 2. Planta baixado banheiro 1 indicando área de manobra, largura da 
circulação (a) e área de transferência (b).Fonte: Adaptado do acervo 
doIFTO, 2016. 
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(a) Planta baixa original (b) Planta baixa com área 

de manobra 
(c) Planta baixa com 
área de transferência 

(d) Corte original 

Figura 3. Planta baixa e corte do banheiro 2 indicando dimensões de projeto (a), área de 
manobra (b), área de transferência (c) e dimensões do corte (d). Fonte: Adaptado do acervo do 
IFTO, 2016. 

 

Na visita ao local, percebeu-se na entrada dos dois banheiros a falta do símbolo de 

acessibilidade, da sinalização em braile e do piso tátil (Figura 4a e 6a).Na medição in loco, 

verificou-se que a execução das edificações não seguiu as dimensões determinadas em 

projeto.O banheiro 2 possui apenas 1,46 x 1,88m, portanto, insuficiente para a área de 

manobra (Figura 6b). Já no banheiro 1, a instalação de uma pia menor que o indicado em 

projeto não gerou o estreitamento previsto, alcançando o mínimo de 0,90m (Figura 4b). 

Amaioria das inadequaçõesencontradasencontravam-se na altura em que os objetos 

foram instalados. No entanto, outras inadequações foram observadas, como o giro da porta do 

box do banheiro 1, voltado para a parte interna do box, impossibilitando o fechamento da 

mesma ao usuário cadeirante e a presença de um chuveiro sem qualquer adequação às 

exigências da norma (Figura 5a e 5b). 

 

(a)    (b)  
Figura 4. Entrada dos banheiros 1 (a) e corredor de acesso (b). Foto: 
SILVA, L. F. G., 2016. 
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(a)    (b)  
Figura5. Box do banheiro 1destinado àpessoa com deficiência com 
abertura voltada para dentro do box (a) e interior do box (b). Foto: SILVA, 
L. F. G. (2016). 

 

(a)    (b)  
Figura 6. Entrada (a) e interior (b) do banheiro 2. Foto: SILVA, L. F. G. 
(2016). 

 

Além disso, verificou-se a ausência de diversos itens, como a barra de apoio vertical da 

bacia sanitária e os puxadores horizontais nas portas em ambos os banheiros.No banheiro 1, 

aárea de manobra apresenta diâmetro de apenas 1,20m.A altura da bacia sanitárianos dois 

banheiros possui apenas 0,38m e a válvula de descarga está 0,11m acima do indicado. As 

inadequações foram listadas na Tabela 1, seguinte, com a avaliação proposta na metodologia. 

 

Tabela 1.Verificação dos elementos arquitetônicos e dos acessóriosdo banheiro 1 e 2,de 
acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015).IFTO, 2016. 

Item avaliado 
Exigência da NBR 
9050 (ABNT, 
2015) 

------Banheiro 1------ ------Banheiro 2------ 
Medição in 
loco 

Classifi
-cação 

Medição in 
loco 

Classifi
-cação 

Sinalização em 
Braile 

Previsto em norma ---- AUS ---- AUS 

Piso tátil Previsto em norma ---- AUS ---- AUS 
Símbolo de acesso Previsto em norma ---- AUS ---- AUS 
Desnível de acesso Máximo de 5mm 0mm AD 15mm INAD 
Largura da porta de 
entrada do banheiro 

0,80m no mínimo 0,85m AD 0,85m AD 

Altura da maçaneta 0,80 a 1,10m 1,08m AD 1,17m INAD 
Puxador horizontal 
na porta 

0,40m a 0,90m do 
piso 

---- AUS ---- AUS 
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Revestimento 
resistente a 
impactos no lado 
oposta à abertura 
da porta 

0,40m no mínimo ---- AUS 0,50m AD 

Altura do 
interruptor 

0,60 a 1,00m 1,18m INAD 1,15m INAD 

Largura do 
corredor de entrada 

0,90m no mínimo 
até 4,00m de 
extensão 

1,20m AD ---- NSA 

Largura da porta do 
box do banheiro 

0,80m de vão livre 
no mínimo 

0,77m INAD ---- NSA 

Área de manobra 

Ø=1,50m no 
mínimo, 0,10m da 
bacia e 0,30m do 
lavatório 

Ø=1,20m INAD Ø=1,46m INAD 

Área de 
transferência 
lateral, 
perpendicular e 
diagonal 

1,20m x0,80m 
(tol. 10mm) 

1,20m 
x0,80m 
apenas na 
lateral 

INAD 
1,20m 
x0,80m 

AD 

Altura livre na 
parte inferior do 
lavatório 

0,30m sifão e 
0,65m no mínimo 
na base da pia 

0,47m e 
0,71m 

AD 
Lavatório 
com coluna 

INAD 

Altura do lavatório 0,78 a 0,80m 0,83m INAD 0,81m INAD 

Comprimento da 
barra de apoio do 
lavatório (lateral) 

máximo 0,20m 
afastado da borda 
frontal do lavatório 

A barra é 
lateral e 
frontal ao 
lavatório 

INAD ---- AUS 

Altura da barra de 
apoio do lavatório 
(lateral) 

0,78 a 0,80m 0,84m INAD ---- AUS 

Distância da 
extremidade frontal 
do lavatório até a 
torneira 

0,50m no máximo 
0,27m e 
0,43 com a 
barra 

AD 0,17m AD 

Altura* da base do 
espelho 

0,90m no máximo 1,13m INAD ---- AUS 

Altura* da parte 
superior do espelho 

1,80m no mínimo 1,78m INAD ---- AUS 

Altura da 
saboneteira 

0,80 a 1,20m 1,17m AD 0,98m AD 

Altura do toalheiro 0,80 a 1,20m 1,25m INAD 1,02m AD 
Cabide 0,80 a 1,20m ---- AUS ---- AUS 
Porta-objetos 0,80 a 1,20m 1,08m AD ---- AUS 
Altura da bacia 
sanitária 

0,43 a 0,45m 0,38m INAD 0,38m INAD 

Altura da válvula 
da descarga 

1,00m no máximo 1,11m INAD 1,11m INAD 

Altura da papeleira 0,55m embutir, ---- AUS 0,56m INAD 
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1,00m sobrepor 
rolo e interfolhado 
(tol. 10mm) 

sobrepor 
interfolhado 

Comprimento das 
barras horizontais 

0,80m no mínimo 0,74m INAD 0,80m AD 

Altura das barras 
horizontais 

0,75m (tol. 10mm) 0,79 INAD 0,63m INAD 

Comprimento das 
barras verticais 

0,80m no mínimo ---- AUS ---- AUS 

Altura das barras 
verticais 

0,10m acima da 
barra horizontal 
(tol. 10mm) 

---- AUS ---- AUS 

Distância da 
extremidade frontal 
da bacia até a barra 

0,50m (tol. 10mm) 0,32 INAD 0,35m INAD 

AD → Adequado (coerência à norma); INAD → Inadequado (incoerência à norma); AUS → Ausente 
(inexistência de item); ou NSA → Não se aplica. * as alturas dos espelhos foram medidas a partir dos fixadores 
dos mesmos, pois foram quebrados e ainda não tinham sido repostos. 

 

Verificaram-se muitos itens ausentes:nove no Banheiro 1 e doze no banheiro 2, porém, 

um número muito maior de inadequações: quinze no banheiro 1 e onze no banheiro 2. 

Considerando os itens ausentes e inadequados, e excluindo os itens não aplicáveis, os dois 

banheiros apresentaram um alto índice de desconformidadecom a NBR 9050 (ABNT, 2015): 

75,0% no banheiro 1 e 76,6% no banheiro 2. Este último, apesar de visualmente acessível,este 

banheiro não cumpre comdiversos requisitos mínimos da norma, principalmente com a 

ausência de itens, enquanto no banheiro 1, a desconformidade sobressaiu-se em relação às 

alturas dos acessórios. 

 

CONCLUSÕES 

Nos resultados obtidos, verificou-se que nenhum dos banheiros é totalmente acessível. 

O levantamento baseado em 32 itens da NBR 9050 (ABNT, 2015), aponta que as 

inadequações nos banheiros evidenciam a necessidade de diversas reformas para adequá-los. 

Percebeu-se quea falta de detalhamento no projeto arquitetônico, principalmente em 

relação às alturas e dimensões dos elementos para uso de pessoas com limitações físicas, 

resultou na inacessibilidade dos banheiros do IFTO/Campus Palmas. No caso do banheiro 1, 

as falhas ocorreram não só no detalhamento e especificações, como nas dimensões da própria 

edificação. Esses fatos foramainda mais agravadosdurante o processo de construção da 

edificação, pois a execução não seguiu o mínimo determinado em projeto, como no caso do 

banheiro 2, que no projeto arquitetônico possuía área de manobra mínima para o cadeirante. 
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Infelizmente, a tendência a erros de execução de projetos, normalmente na redução das 

dimensões, leva a crer que os projetos arquitetônicos precisam sair da visão de certa forma 

minimalista, ou seja, no projeto baseado nos mínimos. A dimensão prevista precisa ser maior 

que o mínimo exigido em norma. Além disso, as especificações precisam ser exaustivamente 

detalhadas e dimensionadas. 

Assim, a pesquisa realizada indicou a necessidade de uma avaliação geral da 

acessibilidade no campuscomo um todo para a tomada de decisões projetuais, pois a 

acessibilidade não se resume apenas às características e dimensões internas dos banheiros, 

e,possivelmente, existem outras áreas das mesmas edificaçõesque também necessitam de 

grandes adequações.São necessários projetos de reformaeelaboração de memorial descritivo 

detalhado, indicando as adequações necessárias para atingir o índice de acessibilidade. 
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RESUMO: O tema acessibilidade vem sendo discutido entre vários segmentos sociais e está 
em evidência desde os anos de 1990. O estilo de vida atual da sociedade torna cada vez maior 
o número de pessoas com mobilidade reduzida. Portanto, os diversos setores sociais devem 
estar preparados para acolher esse perfil de cidadãos; incluindo-se aqui a hotelaria, como 
importante área econômica. O objetivo geral desse estudo foi analisar as condições de 
acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida nos hotéis de categoria 5 estrelas de 
Fortaleza-CE. Como objetivos específicos, buscou-se identificar as necessidades básicas das 
pessoas com mobilidade reduzida dentro de meios de hospedagem, segundo normativas de 
dois órgãos brasileiros; e averiguar as condições de acessibilidade de cada hotel pesquisado. 
O trabalho se caracterizou como um estudo exploratório, através do método indutivo, com 
abordagem de caráter qualitativo. Foram realizadas uma pesquisa bibliográfica e uma 
pesquisa de campo, para a qual foi utilizado um questionário como instrumento fornecedor 
dos dados, respondido pelos responsáveis dos departamentos de hospedagem dos hotéis. A 
análise dos resultados mostrou que nenhum dos hotéis visitados apresenta todos os itens 
necessários para acessibilidade, conforme regem as leis; e também que, em números de 
apartamentos acessíveis, os hotéis pesquisados não estão de acordo com as exigências 
estabelecidas pelas normas. Concluiu-se, pois, que os hotéis 5 estrelas de Fortaleza não 
apresentavam ampla acessibilidade para recepcionar hóspedes com mobilidade reduzida. 
Palavras–chave: adaptação, desenho universal, hotelaria, inclusão social 
 

ACCESSIBILITY WITHIN FIVE-STAR HOTELS IN FORTALEZA-CE 
FOR REDUCED MOBILITY PEOPLE 
 
ABSTRACT: The theme of accessibility is being discussed among various social segments and it has 
been in evidence since the 1990s. The current lifestyle of society increases the number of people who 
have reduced mobility, so the social sectors should be prepared to deal with this pattern of citizens; 
including the hospitality industry, as an important economic field. The general objective of this study 
was to analyze the conditions of accessibility for people with reduced mobility in 5-star hotels in 
Fortaleza-CE. The specific objectives sought to identify the basic needs of people with reduced 
mobility within lodging facilities, according to the normative of two Brazilian organs; and verify the 
accessibility conditions of the hotels. The work is characterized as an exploratory study, using the 
inductive method, with a qualitative approach. It was performed a literature and also a field research, 
with a questionnaire as the instrument for collecting the data, which was responded by the charged 
hosting departments of the hotels. The results showed that none of the hotels has all the necessary 
items for accessibility, as regards the governing laws; and also that the number of adapted apartments 
are not in accordance with the requirements established by the standards. Therefore, the 5-star hotels 
in Fortaleza do not have broad accessibility to deal with reduced mobility guests. 
KEYWORDS: adaptation, hospitality industry, social inclusion, universal design 
 

INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade, entre os objetivos de melhoria social está a sensibilização da 
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sociedade para o direito de ir e vir dos indivíduos portadores de necessidades especiais. O 

movimento da inclusão abrolha, decorrente de uma percepção social e de um universo 

democrático, onde se almeja respeitar os direitos e os deveres dos cidadãos. De acordo com 

Lima (2012), a parceria criada pela dicotomia inclusão versus exclusão deve ser combatida 

nas mais variadas esferas sociais, uma vez que é direito de qualquer cidadão ser tratado 

igualitariamente. Só assim, a exclusão surgirá como um ponto positivo através do desejo 

particular de ir mais além do que normalmente lhe é cabido.  

As barreiras limitadoras do indivíduo não abrandam seus direitos. Há, contudo, a 

necessidade de uma organização social para lidar com as desigualdades humanas. Dos 

diversos fatores deparados, um dos que se destaca é o problema da acessibilidade, que mostra 

um dilatado espaço para melhorias. De acordo com o Art. 8º do Decreto 5296/2004, 

acessibilidade é o direito de utilização de espaços e equipamentos públicos e privados por 

indivíduos com mobilidade reduzida temporária ou permanente.   

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é responsável em instituir e 

publicar normas brasileiras desde a década de 40. Portanto, compete a essa entidade, criar as 

regras de acessibilidade para facilitar e assegurar livre acesso aos indivíduos com mobilidade 

reduzida. Em novembro de 2015, foi elaborada a última revisão na NBR 9050/2015, que é a 

normativa referente à acessibilidade. Segundo o conceito da ABNT, as pessoas com 

mobilidade reduzida (PMR) possuem limitada capacidade de se relacionar com o meio e de 

utilizá-lo.  

Na visão de Sassaki (2005), uma sociedade realmente igualitária só será alcançada 

quando a diversidade humana for aceita, pois é o respeito às diferenças individuais a condição 

sine qua non para a sociedade está a serviço de seus componentes. Ainda para o autor, quando 

os sistemas sociais comuns são adaptados a todos os indivíduos, que também devem 

participar das decisões e execuções, ocorre o que realmente deve ser chamado de inclusão. 

(SASSAKI, 2005) 

Nessa mesma linha de raciocínio, Garcia (2008), defende que a proposta desse novo 

conceito de inclusão social é criar espaços onde deficientes físicos e pessoas não deficientes 

possam usufruí-los com igualdade. Esse novo conceito critica as construções de ambientes 

para uso exclusivo de deficientes, considerando que esta forma é também discriminatória. 

Esse conceito também é defendido por Sassaki (2009). 

Com esse novo modelo de inclusão, pode-se entender então que na hotelaria, não se 

deve restringir a acessibilidade apenas em promover adaptações de algumas unidades 
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habitacionais (UHs). O correto seria adequar todos os apartamentos e áreas comuns do hotel 

para que qualquer pessoa pudesse usufruir, fosse ela deficiente ou não.  

Na visão de Goulart (2007), a maioria das adaptações implementadas atualmente em 

empreendimentos hoteleiros para atender portadores de mobilidade reduzida está ainda em 

número muito reduzido ao sugerido pelos manuais especializados sobre o gênero, não 

abrangendo a maioria dos hóspedes. A autora reconhece que não deve existir um turismo mais 

caro para PMR. É direito de todos poder viajar com quem quiser, para onde quiser e ter as 

mesmas facilidades de pessoas sem necessidades especiais. (GOULAR, 2007) 

Segundo o IBGE (2010), o setor hoteleiro deve adaptar-se às regras de acessibilidade 

para que todos possam usufruir do mesmo espaço, com dignidade e tranquilidade. Dessa 

forma, compreende-se que adaptar um hotel para as pessoas com mobilidade reduzida, não 

trás apenas o benefício da inclusão para esse determinado tipo de hóspede, essa medida serve 

como investimento para o empreendimento hoteleiro, que futuramente irá ter um retorno 

positivo, em relação às ações adotadas.   

A ideia de criar produtos, meios de comunicação e ambientes que possam ser utilizados 

por qualquer cidadão, independente de idade, estatura ou capacidade, sem a necessidade de 

adaptação ou auxilio é o conceito do desenho universal (DU). O DU busca a inclusão de todas 

as pessoas nos distintos segmentos sociais, propondo satisfação, sejam elas pessoas com 

mobilidade reduzida ou não. O objetivo é evitar a criação de ambientes e produtos destinados 

exclusivamente para algum tipo de público específico. Os sete princípios do DU são 

adaptabilidade, igualdade, obviedade, segurança, abrangência, eficiência e perceptibilidade 

(CARLETTO; CAMBIAGHI, 2008). 

Corroborando com o pensamento de Bossini (2010), ao se projetar um hotel, deve-se 

considerar a rotatividade de pessoas, suas diferenças socioeconômicas e culturais. Cada 

cliente tem sua individualidade, restrições e habilidades. Essas diferenças devem ser 

respeitadas para proporcionar maior conforto ao hóspede. A concepção de conforto está ligada 

a diversos fatores pessoais, como altura, dimensão, idade, força, destreza e outras 

características. Todavia, com a diversidade de pessoas existentes no planeta, fica difícil, ou 

mesmo impossível, padronizar todos os seres humanos dentro de uma única categoria 

abrangendo suas características físicas e mentais. Mesmo assim, desde meados do século XX 

que esforços são realizados em busca de equipamentos mais igualitários para todos os 

cidadãos. 

Justifica-se, então, essa pesquisa pelo notório e crescente aumento da consciência 

coletiva sobre inclusão social nas mais variadas esferas sociais. No Brasil, 56% dos 
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problemas de redução de mobilidades em pessoas são adquiridos, levando-se aqui em 

consideração apenas as deficiências físicas. Essa consequência ocorre, principalmente, devido 

ao aumento da violência urbana no país. Todos os meses, cerca de 8.000 pessoas tornam-se 

um novo componente do grupo de pessoas com diminuição de mobilidade.4 Dessa forma, 

pode-se inferir que quanto maior for o grau de problemas urbanos em um país, mais elevada 

será a quantia de cidadãos com mobilidade reduzida. Para adequar-se a essa realidade, os 

meios de hospedagem também devem estar alinhados e engajados na receptividade das 

necessidades dos diversos tipos de pessoas.  

Em 2006, o Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) criou o Manual de Recepção 

e Acessibilidade de Portadores de Deficiência a Empreendimentos e Equipamentos Turísticos, 

doravante indicado apenas como Manual. O propósito maior dessa publicação foi garantir 

igualdade de acesso dentro da hotelaria e áreas de entretenimento presentes nas cidades 

brasileiras; balizando-se pelas normas de acessibilidade da ABNT. 

Com a criação de normas de acessibilidade, ocorreu um considerado aumento da 

participação de PMR em diversas ações, tais como: atividades esportivas e atividades 

turísticas. Com essa interação, verificou-se a necessidade de adaptação de ambientes para 

esses indivíduos, surgindo assim, o trabalho de modificação também em meios de 

hospedagem para recepcionar mais adequadamente esse tipo de hóspede.  

Nesse estudo, foi abordado, pois, o atendimento às pessoas com mobilidade reduzida 

em um tipo de empreendimento hoteleiro da cidade de Fortaleza. Para essa exposição, as 

seguintes questões de pesquisas foram levantadas: Os hotéis de categoria cinco estrelas de 

Fortaleza estão preparados para recepcionar PMR? As instalações desses hotéis oferecem 

estrutura, atendimento e conforto para responder às expectativas desse perfil de hóspedes? 

O objetivo geral do trabalho se constituiu, portanto, em analisar as condições de acessibilidade 

para pessoas com mobilidade reduzida nos três hotéis de categoria 5 estrelas de Fortaleza, em 

observância às normas de acessibilidade. Essa análise aconteceu através de dois objetivos específicos, 

a saber, identificar as necessidades básicas de PMR dentro dos meios de hospedagem, através das 

normas mais atualizadas e difundidas no país; e averiguar as condições de acessibilidade de cada hotel 

visitado. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O método de abordagem indutivo foi utilizado aqui para analisar os apartamentos com 

                                                           
4 Os dados apresentados nesse parágrafo foram encontrados na matéria “Dados da Deficiência” no site i.social: 

soluções em inclusão social. 
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acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida de 3 (três) hotéis 5 (cinco) estrelas da 

cidade de Fortaleza. A partir de então se pode chegar a uma conclusão genérica a respeito de 

investimentos para a melhoria da acessibilidade em empreendimentos hoteleiros locais dessa 

e de outras categorias.  

Do ponto de vista dos objetivos, o estudo tratou-se de uma pesquisa exploratória, onde 

se faz necessário proporcionar uma maior familiaridade com a problemática abordada. Aqui a 

pesquisa buscou o conhecimento quanto à estrutura de quartos adaptados em hotéis de alto 

padrão, podendo servir como diferencial dos serviços oferecidos e adequação às necessidades 

da sociedade contemporânea.  

Para os procedimentos técnicos, utilizou-se pesquisa do tipo documental, bibliográfica e 

pesquisa de campo.  A pesquisa documental baseou-se nos regulamentos e normas do Manual 

implantado pela EMBRATUR e na regra da ABNT – NBR 9050/2015. A literatura produzida 

por autores renomados serviram como base teórica para os temas de administração hoteleira, 

acessibilidade na hotelaria, de inclusão de pessoas portadoras de deficiências na sociedade e 

do desenho universal. A pesquisa de campo foi realizada no mês de dezembro de 2014, 

quando se visitou os 3 hotéis de categoria 5 estrelas da cidade de Fortaleza, citados no 

trabalho como Hotel  A, Hotel B e Hotel C. Os dados necessários para a realização da 

pesquisa foram captados através da aplicação de um questionário com 16 perguntas objetivas 

e respondido pelo responsável do departamento de hospedagem de cada hotel.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Em cada um dos hotéis visitados, pode-se constatar o cumprimento de algumas normas 

de acessibilidade e a total ausência ou desconhecimento de outros itens básicos exigidos pela 

legislação. Aspectos negativos e positivos coincidiram nos três hotéis também. 

Dentre os pontos negativos em comum, pode-se identificar que nenhum dos 

empreendimentos possuía a quantidade mínima de unidades acessíveis para PMR. O Hotel A 

tinha apenas 0,62% de suas UHs acessíveis, enquanto que o Hotel B e o Hotel C apresentaram 

índices de 1,84% e 1,30 respectivamente. A ABNT estabelece que 5% do número total de 

apartamentos de um hotel devem apresentar adaptações para o referido público, sendo 

recomendados na verdade 10% das UHs.  

Como pode ser observada, a cifra de unidades apropriadas para PMR está distante do 

ideal. Mesmo para hotéis enquadrados em uma categoria de padrão alto, como os 

pesquisados, ainda não há uma estruturação adequada para esse segmento de mercado que 

exige atenção especial no que diz respeito à acessibilidade em qualquer tipo de 
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estabelecimento público ou privado. 

Nenhum dos hotéis apresentou estrutura com balcão de atendimento rebaixado ou 

automático, para operacionalização dos procedimentos de check-in e check-out a PMR, 

conforme sugerido pelo Manual da EMBRATUR. Também não foi constatada a presença de 

esteiras rolantes para facilitação de acesso às diversas áreas do hotel. Apesar dos gerentes de 

hospedagem encerrar noções sobre infraestrutura acessível, os mesmos não demonstraram 

conhecimento a respeito das leis impostas pela normativa da ABNT NBR 9050/2015, por 

isso, não souberam informar se as medidas métricas indagadas no questionário estavam de 

acordo com as estabelecidas por lei.  

A falta de conhecimento às normas técnicas da ABNT pelos responsáveis 

administrativos demostra que nesses hotéis ainda não apresenta uma real preocupação ao 

atendimento de PMR. Do contrário, o staff do hotel seria consciente das normas que regem a 

acessibilidade no Brasil. A ausência dos equipamentos mais “sofisticados” como balcão de 

atendimento automatizado e esteiras rolantes, demostra que hóspedes com mobilidade 

reduzida ainda enfrentam indiferença no que diz respeito a seus direitos como cidadãos 

plenos. 

Dentre os aspectos positivos comuns aos hotéis avaliados, identificou-se a existência 

dos principais itens de acessibilidade nas áreas comuns: rampas, corrimão e revestimentos 

resistentes, criados para resistir a impactos provocados por bengalas, muletas e cadeiras de 

rodas. Observou-se ainda que os banheiros possuíam barras sanitárias, bancos no interior do 

box e lavatórios suspensos sem coluna ou gabinete de sustentação. Todos os quartos 

acessíveis possuíam espaços amplos para a circulação de uma cadeira de rodas, caso 

necessário. Quanto aos estacionamentos, todos possuíam vagas específicas para PMR.  

A presença desses equipamentos aponta para empreendimentos alinhados às exigências 

das normas básicas de acessibilidade. Numa avalição menos criteriosa, pode-se até enquadrar 

os respectivos hotéis em modelo de “hotéis acessíveis”. Porém, é sabido que apenas a 

implantação de alguns itens de acessibilidade não é suficiente para tornar o ambiente do hotel 

verdadeiramente inclusivo. Necessita-se na verdade que as dependências dos hotéis estejam 

com os espaços e equipamentos adequados para serem aproveitados por todas as pessoas, 

independente de suas características físicas ou habilidades. Essa adequação satisfaz assim o 

objetivo primeiro do DU que é projetar ambientes, produtos e equipamentos voltados à 

diversidade humana, para utilização de forma igualitária e independente. 

Mesmo a pesquisa tendo sido realizada em hotéis de uma mesma categoria hoteleira, 

verificou-se que os empreendimentos são diferenciados pela presença variada de outros itens 
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adequados à acessibilidade. Somente o Hotel A e o Hotel C apresentaram janelas com altura 

diferenciada, controles, comandos e puxadores dentro da altura de acessibilidade para 

cadeirantes. Símbolos internacionais de acesso foram encontrados apenas no Hotel C. 

Enquanto que o Hotel B e o Hotel C possuíam também elevadores acessíveis e armário com a 

parte inferior instalada a 0,30m do piso deixando o espaço abaixo livre de qualquer saliência 

ou obstáculo.  

De acordo com a avaliação, constatou-se que dos 3 hotéis, apenas o Hotel C possuía 

todos os itens de acessibilidade em suas unidades acessíveis. Contudo, ainda há importantes 

transformações a serem feitas nas áreas comuns aos hóspedes. Os outros 2 hotéis pesquisados 

mostraram-se ainda distantes do ideal expresso pelas normativas às PMR. 

Os resultados obtidos, pois, revelam que a hotelaria 5 estrelas de Fortaleza ainda não 

está adequada ao padrão idealizado pelos defensores do Desenho Universal. Foi percebido 

que, em geral, na intenção de proporcionar acessibilidade ao ambiente, são feitas apenas 

adaptações estruturais aos espaços, que visivelmente são apenas facilitadores de locomoção, 

encobrindo assim uma necessidade de tomada de atitude abrangente a ser implementada nos 

estabelecimentos hoteleiros. Se considerados os itens de acessibilidade não apresentados por 

nenhum dos hotéis, como também a variação de alguns itens, nota-se que ainda há muito a ser 

realizado para se atingir o que é proposto pelo DU, objetivando atender à maior parcela da 

população possível. 

 

CONCLUSÕES 

Ao longo da história, a sociedade vem discriminando os indivíduos portadores de 

mobilidade reduzida. Como contraponto dessa realidade, diversas leis vêm sendo instituídas, 

procurando a inclusão dessas pessoas. Isso se deve porque a cada dia, a sociedade percebe 

melhor que pessoas com algum tipo de mobilidade reduzida não são sinônimo de limitação, 

mas de superação e como qualquer indivíduo deve ter seus direitos de cidadãos garantidos.  

A acessibilidade é uma conquista social, assegurada pelo direito de ir e vir, ressaltando 

a cidadania de cada um. Quando um ambiente é edificado acessível a todos, está preparado 

para proporcionar chances iguais a quem dele fizer uso.  

Na atualidade, diversos tipos de cidadãos fazem uso dos equipamentos do trade 

turístico, dentre eles o grupo de PMR. É imprescindível, pois, que a hotelaria fique atenta à 

relevância desse público em seus empreendimentos. Muitas adequações ainda devem ser 

feitas nesses ambientes, tornando-os verdadeiramente acessíveis para receber a todos com 

segurança, comodidade e igualdade.  O campo da hotelaria deve definitivamente estar 
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inserido na busca pela inclusão das PMR como um diferencial de suma importância, tanto 

para seus estabelecimentos, como para a sociedade. 

Como resultado, o estudo mostrou a existência de leis e normas exigidas por órgãos 

responsáveis, contudo comprovou-se que, nenhum dos hotéis pesquisados apresentava a 

quantidade mínima de unidades acessíveis exigidas por lei. Ressaltou-se ainda que, apenas um 

dos hotéis dispunha, em seus quartos acessíveis, de todos os itens básicos de acessibilidade. 

Em contrapartida, não foi constatada em nenhum dos hotéis, a presença de todos os itens 

acessíveis nas áreas de acesso comum aos hóspedes. 

A partir dos resultados expostos, pode-se concluir que o segmento estudado não possui 

ampla acessibilidade para recepcionar hóspedes com mobilidade reduzida. Modificações 

ainda precisam ser feitas nas estruturas desses hotéis para que eles possam readequar-se às 

normas. Faz-se necessário, então, por partes dos hoteleiros, fortalecer seu compromisso com a 

questão da acessibilidade, trazendo assim benefícios tanto para a sociedade quanto para seus 

estabelecimentos. 

O estudo apresentado não cessa aqui. Sugere-se, portanto, pesquisas com essa temática 

nos hotéis de médio e pequeno porte em Fortaleza, a fim de obter informação para um 

panorama mais abrangente sobre a questão de acessibilidade na hotelaria da capital cearense. 

Também poderia ser feita futuramente, uma nova averiguação aos hotéis aqui pesquisados, 

objetivando conferir se houve ou não novas adaptações nos mesmos no que corresponde ao 

tema da acessibilidade.  
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RESUMO: Nos últimos 50 anos, o crescimento populacional das cidades brasileiras aliado à 
ausência de planejamento urbano, vem causando uma crescente degradação das condições de 
vida nos centros urbanos que se refletem numa crise ambiental e tem gerado grandes desafios 
para o poder público. Um desses desafios é a inclusão de pessoas com deficiência. Em pouco 
mais de uma década, o país sofreu várias modificações nas políticas públicas direcionadas a 
atender às pessoas com deficiência.  A aprovação de novas leis federais – a Lei nº 10.048/00 e 
a Lei nº 10.098/00 – regulamentadas pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, 
permitiu um avanço, bastante expressivo, nos direitos da pessoa com deficiência. Em 2004, 
com a criação do Programa Brasil Acessível, pelo Ministério das Cidades, a questão da 
acessibilidade ganhou maior visibilidade. Considerando esses fatores o presente artigo 
apresenta os resultados de uma pesquisa realizada na cidade de Penedo-AL no ano de 2015, 
que teve como objetivo analisar as condições de acessibilidade nos espaços de uso público no 
centro urbano da cidade. Para alcançar os objetivos, foram realizadas pesquisas de campo 
utilizando as técnicas do Walkthrough, Levantamento Físico e Passeio Acompanhado com 
voluntários com deficiência motora. Os resultados obtidos nesta pesquisa mostram que, 
apesar das mudanças sociais, e também dos avanços nas políticas publicas de inclusão a 
cidade de Penedo apresenta-se distante da realidade pretendida pela legislação e normas de 
acessibilidade. 
Palavras–chave: acessibilidade, pessoa com deficiência,sustentabilidade 
 

ACCESSIBILITY, A CHALLENGE FOR SUSTAINABILITY 
 
ABSTRACT: In the last 50 years, the population growth of cities combined with the absence 
of urban planning, has been causing a growing deterioration of living conditions in urban 
centers that are reflected in an environmental crisis and has raised major challenges for the 
Government. One of these challenges is the inclusion of people with disabilities. In little more 
than a decade, the country has suffered several modifications in public policies directed to 
attend to people with disabilities. The adoption of new federal laws 10.048/00 and law 
10.098/00 – regulated by Decree No. 5,296, of 2 December 2004, allowed a very significant 
advance, on the rights of the disabled person. In 2004, with the creation of the Brazil Program 
Accessible, by the Ministry of cities, the issue of accessibility gained wider exposure. 
Considering these factors this article presents the results of a survey conducted in the city of 
Penedo-AL in the year 2015, which aimed to analyse the conditions of accessibility in public 
spaces in the urban center of the city. To achieve the goals, field surveys were conducted 
using the techniques of the Physical lifting, Walkthrough and Tour  accompanied by 
volunteers with disabilities. The results obtained in this research show that, despite social 
changes, as well as advances in public policies to include the city of Penedo appears far from 
reality intended by legislation and accessibility standards. 
KEYWORDS: accessibility, person with disability, sustainability 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil a primeira versão da NBR 9050, em setembro de 1985 e a Constituição de 

1988, iniciaram ainda que timidamente, um período de discussão sobre as questões que 

envolvem a acessibilidade e o meio ambiente. A partir dos anos 2000, com as leis federais nº 

10.048 e 10.098, regulamentadas pelo Decreto nº 5.296/2004 os parâmetros técnicos contidos 

na NBR 9050 tornaram-se obrigatórios em todo território nacional. Em cidades históricas 

tombadas pelo patrimônio como é o caso da cidade de Penedo, o desafio é compatibilizar as 

intervenções necessárias para garantir a acessibilidade com a preservação do patrimônio 

tombado, uma vez que essas cidades foram construídas em uma época onde as pessoas com 

deficiência eram segregadas e impedidas do convívio social. 

A preocupação com um ambiente urbano sustentável é também a preocupação com um 

ambiente acessível. Segundo Acselrad e Leroy (1999) a noção de sustentabilidade, entendida 

como preocupação ambiental vem sofrendo modificações em seu conteúdo. Para os 

pesquisadores essas modificações traduzem uma mudança do paradigma dominante no 

desenvolvimento sustentável, com base em princípios de justiça social. Nesse âmbito a 

inclusão social é uma condição fundamental para que o indivíduo tenha garantido seu direito à 

educação, profissionalização, à cultura, ao lazer e a convivência social. 

Em 2001, a Assembléia Mundial da Saúde aprovou uma nova Classificação: a CIF — 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. O modelo da CIF 

substituiu o enfoque negativo da deficiência e da incapacidade por uma perspectiva positiva, 

quando a deficiência passou a ser também uma experiência sociológica e política e não 

somente o resultado de um diagnóstico biomédico. Essa transição de uma perspectiva 

individual e médica para uma perspectiva estrutural e social foi descrita com a mudança de 

um modelo médico para um modelo social. Com a adoção desse novo modelo, a 

deficiência resulta da interação dinâmica entre problemas de saúde e fatores ambientais e 

pessoais. O Relatório Mundial sobre a Deficiência, que adota a CIF como modelo conceitual, 

afirma que definir deficiência como uma interação significa dizer que não é um atributo da 

pessoa (OMS, 2012, p.4). Desse modo, os indivíduos tornam-se incapazes não apenas por 

causa de seus corpos, mas também devido a fatores ambientais. Assim sendo o a identificação 

dos fatores ambientais que dificultam a inclusão viabiliza o desenvolvimento de mecanismos 

que podem contribuir para uma melhoria no desempenho dos espaços físicos a fim de atender 

às necessidades dos usuários com deficiência. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas na NBR 9050 define acessibilidade como 

sendo  
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possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização, com 
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem 
como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de 
uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou 
mobilidade reduzida (ABNT, 2015, p.2).  
 

Esse conceito bastante amplo aborda inúmeros aspectos a serem trabalhados para se 

conseguir um ambiente acessível. A fim de analisar se um ambiente é de fato acessível, Bins 

Ely, Dischinger e Piardi (2009), identificaram que o uso efetivo dos espaços com segurança, 

conforto e autonomia por usuários está relacionado a quatro componentes básicos: Orientação 

espacial, Deslocamento, Comunicação e Uso.  

A Orientação espacial diz respeito à legibilidade e compreensão do espaço, 

possibilitando que os indivíduos reconheçam a identidade e funções deste, assim como, se 

localize espacialmente e definam estratégias de deslocamento e uso de forma autônoma a 

partir das informações nele presentes. Esse componente afeta principalmente pessoas com 

deficiência visual. Já o componente Deslocamento, afeta principalmente a pessoas com algum 

tipo de deficiência ou restrição motora, uma vez que se refere à possibilidade de qualquer 

indivíduo de movimentar-se de maneira independente, segura e confortável ao longo de 

trajetórias horizontais e verticais, sem que haja interrupções ou barreiras físicas. A 

Comunicação está ligada às possibilidades de troca de informações interpessoais ou troca de 

informações pela utilização de equipamentos de tecnologia assistiva e o Uso corresponde à 

possibilidade de participação efetiva e equitativa de qualquer pessoa nas diversas atividades e 

equipamentos existentes nos ambientes. Esses componentes se referem aos requisitos 

ambientais que juntos garantem os aspectos positivos da interação entre o indivíduo e o meio 

ambiente construído. Ainda conforme as autoras, a acessibilidade espacial depende desses 

quatro fatores e a não observância de um deles compromete todos os demais, dificultando ou 

até mesmo impedindo o acesso de pessoas com restrições aos ambientes. 

Desse modo o objetivo geral da pesquisa foi analisar as condições de acessibilidade no 

meio urbano no centro comercial do município de Penedo-AL, tendo como parâmetro 

avaliativo, o cumprimento das exigências contidas na norma brasileira NBR 9050 e legislação 

federal. E como objetivo específico a avaliação das condições de acessibilidade para usuários 

com deficiência física, verificando como esses usuários interagem no espaço urbano da cidade 

no que se refere ao componente deslocamento. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa dos aspectos 

relacionados à acessibilidade nas principais ruas do centro comercial de Penedo-AL. Para 

tanto, foram utilizados os seguintes métodos de pesquisa: avaliação técnica através do 

Walkthrough e do Levantamento Físico e avaliação do usuário através do Passeio 

Acompanhado e de entrevistas. O Walkthough "consiste no reconhecimento do ambiente e na 

identificação descritiva de problemas e aspectos positivos do mesmo" (CASTRO, 2014 p.33). 

É uma avaliação preliminar com a finalidade de reconhecer as características físicas e 

funcionais do objeto em estudo de suma importância para identificar e hierarquizar os 

aspectos a serem estudados. Nessa etapa da pesquisa foram analisadas as possíveis rotas para 

elaboração do Passeio Acompanhado. O Levantamento Físico compreendeu todas as 

medições e observações realizadas no ambiente in loco. Após essa etapa, os resultados foram 

comparados qualitativamente com as com as informações obtidas por meio das técnicas 

aplicadas ao usuário. Utilizaram-se mapas, fichas de levantamento, registros fotográficos e 

equipamentos de medição como trenas. Como fichas de levantamento técnico foram utilizadas 

Planilhas de Avaliação do Programa de Acessibilidade do Ministério Público de Santa 

Catarina, desenvolvidas por Dischinger, Bins Ely e Piardi (2005) em conformidade com 

NBR9050/2004 e as Leis Federais de Acessibilidade. O método do Passeio Acompanhado 

desenvolvido pela professora Dra. Marta Dischinger "busca uma percepção do espaço mais 

próximo do usuário a partir de situações mais reais de uso dos espaços, para avaliar suas 

condições de acessibilidade" (MONT'ALVAO, 2001, p.18). O método consistiu em possuir 

um ponto de partida e objetivos a alcançar. Durante o percurso, apenas acompanhamos, sem 

conduzir ou ajudar o usuário na realização das atividades — exceto em situações que 

promoveram riscos aos voluntários. O passeio acompanhado foi realizado com um voluntário 

usuário de muletas, e outro cadeirante. A cada um deles foi solicitado percorrer uma rota 

previamente estabelecida, e ao longo do percurso as observação apontada pelos voluntários 

foram anotadas e às vezes comentadas ou questionadas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O recorte espacial no centro da cidade de Penedo (Figura 01) escolhido para realização 

da pesquisa deu-se pela presença de grande parte dos equipamentos urbanos necessários às 

atividades comerciais e de serviço, possibilitando assim um número maior de rotas realizadas 

com freqüência pela população da cidade.  
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Figura 1. Centro histórico e comercial da cidade de Penedo. 
Fonte: adaptado do Google Maps, 2015. 

A NBR 9050/2015 determina que qualquer espaço de uso público ou privado de uso 

coletivo, deve possuir pelo menos uma rota acessível.  

 
A rota acessível é um trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os 
ambientes externos e internos de espaços e edificações, e que pode ser utilizada de 
forma autônoma e segura por todas as pessoas. A rota acessível externa incorpora 
estacionamentos, calçadas, faixas de travessias de pedestres (elevadas ou não), 
rampas, escadas, passarelas e outros elementos da circulação (ABNT, 2015, p.54). 
 

Desse modo calçadas com superfície regular, firme, estável, não trepidante e sem 

desníveis, onde a inclinação transversal não ultrapasse os 3% e que possua a largura mínima 

de 1,20m livre de quaisquer obstáculos, assim como faixa de pedestres com rebaixamento da 

calçada na direção do fluxo, vagas de estacionamento de veículos vinculadas à rota acessível 

são itens essenciais no cumprimento desse item da norma.  Como o objetivo específico da 

pesquisa foi analisar as condições de acessibilidade no que concerne ao componente 

deslocamento esses foram os principais itens estudados na avaliação física e na 

comportamental. No entanto a avaliação de outros itens, como por exemplo, sinalização 

visual e tátil também foi observada durante a pesquisa.  

Avaliação das calçadas 

Em todas as calçadas o piso apresentou irregularidades que dificultaram e até 

impediram o deslocamento de uma pessoa em cadeira de rodas (Figura 2). Em 50% da área 

analisada as calçadas possuem largura superior ao recomendado (1,20m), no entanto foram 

encontrados muitos obstáculos, como por exemplo, postes de iluminação, orelhões e lixeiras 

obstruindo a passagem (Figura 3 e 4). Outro fator de impedimento ao deslocamento, 

detectado através da técnica do Passeio Acompanhado, foi à presença de ambulantes em 
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algumas dessas calçadas. Durante o experimento o voluntário cadeirante precisou descer até a 

pista de rolamento a fim de concluir sua rota.  

 

    

Figura 2, 3 e 4. Calçadas do histórico e comercial da cidade de Penedo. 
Fonte: autoras, 2015. 

 

Os pisos táteis são mecanismo utilizado para auxiliar as pessoas com deficiência, 

previsto pelas normas de acessibilidade. Estes são caracterizados pela diferenciação de textura 

em relação ao piso adjacente, destinado a constituir alerta para obstáculos ou servir de linha 

guia para pessoas com deficiência visual. Em toda a área de análise da pesquisa, foram 

encontradas apenas duas tentativas de acessibilidade por meio dos pisos táteis. Nos dois 

casos, a iniciativa partiu do setor privado. O piso tátil foi encontrado nas calçadas de bancos 

importantes da cidade, Bradesco e Banco do Brasil. 

Avaliação das faixas de travessia de pedestres e rebaixamento das calçadas 

Em toda área estudada foram encontradas oito pontos de rebaixamento das calçadas 

para travessia de pedestres. No entanto em nenhum deles havia faixa de pedestre e nem tão 

pouco existiam rebaixamentos em lados oposto da via que permitisse o trajeto em linha reta 

ao cruzar a rua.  

   

Figura 5, 6 e 7. Calçadas do histórico e comercial da cidade de Penedo. 
Fonte: autoras, 2015. 
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Outro fator prejudicial ao deslocamento de pessoas em cadeira de rodas diz respeito à 

inclinação das rampas. Em apenas duas delas a inclinação estava dentro dos parâmetros da 

NBR 9050 e em apenas uma delas estava sinalizada corretamente com piso tátil e 

rebaixamento das abas laterais. 

Durante o Passeio Acompanhado, percebeu-se que uma parte da calçada mais baixa em 

relação à sarjeta é de mais fácil acesso do que as rampas existentes, uma vez que os 

voluntários optaram em não usar a rampa alegando não ser segura devido à presença de lixo e 

também pela obstrução do acesso por motocicletas estacionadas próximo ao local. 

Avaliação de vagas de estacionamento para cadeirantes 

Em duas avenidas existe estacionamento a 90° e 45° (Figura 8). Nesses locais o 

estacionamento de veículos próximo às rampas são situações rotineiras observadas tanto na 

etapa do levantamento físico quanto do passeio acompanhado. Em muitos casos a ausência de 

sinalização indicando à proibição de estacionar veículos nesses locais aliados a falta de 

educação por parte da população agrava o uso desses espaços por pessoas com deficiência.  

 

Figura 8. Estacionamento de veículos no centro da cidade de Penedo. 
Fonte: autoras, 2015. 

 

Em apenas um ponto estacionamento público, na Avenida Beira Rio, verificou-se a 

existência de uma vaga reservada para pessoas com deficiência e idosos sinalizadas. Porém, 

não havia nenhum tipo de rebaixamento em relação ao passeio à qual o estacionamento dá 

acesso. O desnível existente entre o passeio e o estacionamento era pequeno, mas não o 

bastante para que um cadeirante possa ultrapassar sem dificuldades e com autonomia, como 

determina a NBR 9050. Seja por falta de sinalização ou por desconhecimento dos motoristas, 

o fato demonstra que a população da cidade carece de políticas educacionais sobre a questão 

da inclusão. 

Além dos obstáculos físicos os voluntários relataram barreiras atitudinais. Segundo 

Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012), essas barreiras são estabelecidas na esfera social, onde 

as relações humanas centram-se nas restrições e não nas habilidades, criando empecilhos para 

a sua participação na sociedade. Durante o período do passeio acompanhado, foi possível 
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observar que ambos os voluntários apresentaram dificuldades em transitar em uma calçada 

onde havia um ponto de ônibus. Segundo relataram as pessoas não facilitam a passagem e 

chegam a ser grosseiras. Esse fato reforça a necessidade de se pensar em políticas 

educacionais mais efetivas sobre a questão da inclusão das pessoas com deficiência. 

 

CONCLUSÕES 

Com a presente pesquisa, observou-se que o Centro Histórico de Penedo é uma área 

hostil para qualquer pessoa que tenha algum tipo de deficiência ou restrição de locomoção. 

As poucas adequações realizadas na cidade dizem respeito a rebaixamento de calçadas e 

a colocação de pisos táteis em alguns pontos, porém não atendem as especificações 

normativas. 

Por se tratar de um centro histórico, muitas calçadas possuem largura inferior ao 

mínimo exigido para o deslocamento com segurança e autonomia. Nesse caso seria 

interessante um estudo viário que permitisse uma reordenação das vias públicas a fim de 

transformar alguns pontos em calçadões onde seria possível transito de pessoas com 

dificuldades de locomoção como um cadeirante, por exemplo.   

A principal limitação da pesquisa consistiu no fato de ter utilizado apenas voluntários 

com deficiência motora. Para uma contribuição maior a temática da acessibilidade faz-se 

necessário ampliar os parâmetros avaliativos para os demais tipos de deficiência. 
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ALIENAÇÃO PARENTAL: CONTRIBUIÇÕES DO SERVIÇO SOCIAL 
EM DEBATE 
 
Naiara Ramos Souza1 
 
1Assistente Social no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Pós-graduanda em 
Serviço Social na Educação. Graduada em Serviço Social - UFBA. e-mail: nai_ramos@hotmail.com 
 

RESUMO: O presente estudo buscou apresentar a configuração da Alienação Parental para o 
trabalho dos profissionais de Serviço Social no campo sociojurídico. Teve como objetivo 
analisar os processos de alienação parental disponibilizados pelos Tribunais de Justiça 
Brasileiros, considerando a importância dos assistentes sociais no trabalho com famílias em 
litígio. Trata-se de pesquisa bibliográfica e documental, que possibilitou realizar o 
levantamento de decisões judiciais nos sítios eletrônicos dos 27 (vinte e sete) Tribunais de 
Justiça, com análise quanti-qualitativa. Os resultados da pesquisa demonstraram que, apesar 
dos profissionais de Serviço Social serem requisitados para atuar nos processos de alienação 
parental, é necessário que discutam essa temática para fortalecer a defesa do direito da criança 
e do adolescente à convivência familiar em todos os espaços sócio-ocupacionais da profissão. 

Palavras–chave: assistente social, convivência familiar, Tribunal de Justiça. 
 

PARENTAL ALIENATION: 
CONTRIBUTIONS OF THE SOCIAL WORK UNDER DISCUSSION 
 
ABSTRACT: This study aimed to present the setting of Parental Alienation for the work of 
social work professionales in legal field. Had as objective to analyze the parental alienation 
processes provided by Brazilian Courts of Justice, considering the importance of social 
workers working with families in dispute. It is bibliographical and documentary research, 
which made it possible to survey of judicial decisions in the websites of 27 (twenty-seven) 
Courts of Justice, with quantitative and qualitative analysis. The results showed that despite 
the social work professionales are required to act in the parental alienation processes, it is 
necessary to discuss this theme to strengthen the defense of the right of children and 
adolescents to family in all socio-occupational areas of the profession. 
 
KEYWORDS: social work, family living, Court of Justice. 
 

INTRODUÇÃO 

 A alienação parental, embora existente há muito tempo na complexidade das relações 

familiares, tem surgido como um novo tema a ser discutido no âmbito da justiça de família 

devido a sua regulamentação no Brasil, que veio a ocorrer somente no ano de 2010 após 

intenso debate entre alguns profissionais especializados na área do Direito e da Psicologia. De 

acordo com Jorge Trindade (2010, p. 177), a alienação parental “se trata de um processo que 
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consiste em programar uma criança para que odeie, sem justificativa, um de seus genitores, 

decorrendo daí que a própria criança contribui na trajetória de campanha de desmoralização”. 

 Considerando a Lei nº 12.318/2010, que ainda é recente, não é possível encontrar 

estudos que analisem a sua aplicabilidade e efetividade no Poder Judiciário. Com isso, neste 

trabalho, foi realizado um levantamento a partir de decisões proferidas em processos judiciais 

nos Tribunais de Justiça brasileiros a fim de averiguar as situações conflituosas que são 

apresentadas pelas famílias. 

 É importante ressaltar que, apesar de não ter participado diretamente do processo de 

construção da Lei da Alienação Parental, situações descritas nesta são percebidas pelos 

assistentes sociais em seu cotidiano profissional. Assim, mostra-se importante apresentar a 

participação do profissional de Serviço Social nos processos judiciais que envolvem alienação 

parental, bem como discutir suas possíveis contribuições para a análise dessa temática. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O estudo a ser apresentado tem caráter quantitativo, qualitativo e exploratório, e foi 

realizado por meio de pesquisa bibliográfica e documental. O levantamento e revisão 

bibliográfica buscou problematizar o objeto da pesquisa a partir de referências que 

discutissem as categorias em estudo sob a perspectiva crítica, para então fundamentar a 

pesquisa documental. Esta última foi realizada com o intuito de analisar as decisões de 

processos judiciais disponíveis nos sítios dos Tribunais de Justiça brasileiros que subsidiaram 

o estudo quanti-qualitativo. 

 A coleta de dados ocorreu através de acesso aos sítios eletrônicos dos Tribunais de 

Justiça de todos os Estados brasileiros e do Distrito Federal e Territórios, totalizando um 

universo de 27 (vinte e sete) Tribunais de Justiça, sendo realizada por meio de  

Jurisprudência, que geralmente é utilizado na área do Direito para levantar informações sobre 

decisões judiciais que constituem o ordenamento jurídico acerca de determinado tema. 

 O levantamento aconteceu de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014, referente às 

decisões judiciais disponibilizadas até dezembro de 2013. A partir de dezembro de 2015 até 

janeiro de 2016, a pesquisa foi atualizada com decisões publicadas até dezembro de 2015. 

Nesse período, as decisões de processos judiciais que estavam relacionadas à alienação 
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parental foram analisadas a fim de verificar se havia sido constado algum ato ou indícios da 

prática alienadora e se foi mencionada a participação do Serviço Social nesses processos. Por 

fim, esse estudo passou a integrar o Trabalho de Conclusão de Curso no ano de 2016. 

 Segundo Romeu Gomes (1999, p. 77), Minayo (1992) “entende que os resultados de 

uma pesquisa em ciências sociais constituem-se sempre numa aproximação da realidade 

social, que não pode ser reduzida a nenhum dado de pesquisa”. Diante disso, é possível 

afirmar que os resultados da pesquisa, que serão apresentados adiante, devem ser 

considerados de formar a entendê-los como de caráter aproximativo da realidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Com a coleta de dados da pesquisa documental, foram levantadas decisões judiciais 

relacionadas à alienação parental de processos que tramitam ou tramitavam nos Tribunais de 

Justiça brasileiros, com exceção dos Tribunais dos Estados de Amapá, Amazonas, Ceará, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins, nos 

quais não foram encontradas decisões que evidenciavam relação com a temática em estudo. 

 Desta forma, chegou-se aos seguintes resultados: 

Quadro 1. Número de decisões judiciais em que houve constatação de prática ou indícios da 

prática de alienação parental por Tribunal estadual, até o ano de 2015. 

Estado-sede Nº de Decisões 

  

Acre 1 

Alagoas 4 

Amapá - 

Amazonas - 

Bahia 14 

Ceará - 

Distrito Federal 15 

Espírito Santo 7 

Goiás 4 

Maranhão 1 

Mato Grosso - 

Mato Grosso do Sul - 

Minas Gerais 73 

Pará 4 

Paraíba 3 
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Paraná 45 

Pernambuco 5 

Piauí - 

Rio de Janeiro 61 

Rio Grande do Norte - 

Rio Grande do Sul 81 

Rondônia 4 

Roraima - 

Santa Catarina 99 

Sergipe 1 

São Paulo 29 

Tocantins - 

  

TOTAL 451 

Fonte: Sítios eletrônicos dos Tribunais de Justiça. 
Elaboração: Naiara Ramos Souza – Salvador, janeiro de 2016. 

 

 Considerando que nem todas as decisões são publicadas, é possível afirmar que há 

uma grande demanda de processos envolvendo situações de alienação parental. Os estados 

que mais se destacaram pertencem às regiões sul e sudeste do Brasil, sendo eles: Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. Esses dados 

podem demonstrar não somente uma maior preocupação desses Tribunais em publicizarem 

suas ações, mas também uma maior preparação e discussão acerca da temática da alienação 

parental e sua regulamentação na legislação brasileira. 

 Nos processos levantados, ficou evidente que a maior parte das decisões judiciais com 

declaração da ocorrência ou suspeita da prática de alienação parental foi proferida em 

processos nos quais a guarda da criança ou adolescente é o principal objeto de disputa. Apesar 

da guarda compartilhada ser o instituto de guarda priorizado nas questões de família, muitos 

Juízes tem preferido não instituí-la por conta da tensão conflituosa que inviabilizaria a 

participação conjunta nas decisões sobre a vida dos filhos. 

 Nessas situações, as medidas mais adotadas são as de advertência, quando ainda 

existem apenas indícios da alienação parental, ampliação do tempo de convívio a partir de 

visitas realizadas pelo familiar que não detém a guarda e inversão da guarda do filho para o 

genitor alienado, além de solicitar que profissionais da área da Psicologia e do Serviço Social 

realizem acompanhamento com as partes do processo para avaliarem o convívio familiar. 
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 A maioria dos atos de alienação parental é praticada pela mãe/genitora da criança, mas 

também vem aumento o número de processos em que há a participação dos avós litigando, 

seja por falecimento de algum dos genitores ou por precárias condições dos pais para criarem 

seus filhos. Com isso, os avós passaram a disputar a guarda de seus netos e serem autores de 

processos judiciais a fim de tentar propiciar melhores condições de vida. 

 Foi possível perceber que os indícios de atos de alienação parental também são 

verificados em processos criminais quando dizem respeito a falsas denúncias de abuso sexual, 

muitas vezes utilizadas como estratégia de afastamento entre a criança e um familiar. E ainda 

que seja constatada a má-fé do alienador, isto ocorre somente após amplo período de 

investigação por técnicos especializados que faz cessar a convivência da criança com o sujeito 

alienado por muito tempo devido ao direito de ter garantida a sua proteção integral. 

 Os profissionais de Serviço Social são requisitados para atuarem em processos 

judiciais que envolvem famílias em situação de conflito. Desta forma, cumpre apresentar os 

resultados advindos da pesquisa documental quanto à participação de assistentes sociais que 

serviu de subsídio para as decisões relacionadas à alienação parental. 

Quadro 2. Decisões judiciais de processos de alienação parental com intervenção de 

assistentes sociais nos Tribunais, até o ano de 2015. 

Estado-sede Nº de Decisões Presença de Assistente Social Proporção (%) 

    

Acre 1 - - 

Alagoas 4 3 75 

Bahia 14 4 28,57 

Distrito Federal 15 14 93,33 

Espírito Santo 7 2 28,57 

Goiás 4 2 50 

Maranhão 1 1 100 

Minas Gerais 73 54 73,97 

Pará 4 4 100 

Paraíba 3 3 100 

Paraná 45 33 73,33 

Pernambuco 5 - - 

Rio de Janeiro 61 14 22,95 

Rio Grande do Sul 81 56 69,14 

Rondônia 4 1 25 

Santa Catarina 99 78 78 

Sergipe 1 - - 

São Paulo 29 13 44,82 
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TOTAL 451 220 62,53 

Fonte: Sítios eletrônicos dos Tribunais de Justiça. 
Elaboração: Naiara Ramos Souza – Salvador, janeiro de 2016. 

 

 Com esses resultados, é possível afirmar que em grande parte dos processos de 

alienação parental houve a participação ou requisição de assistentes sociais, pois das 451 

(quatrocentas e cinquenta e uma) decisões judiciais encontradas, em 220 (duzentas e vinte) 

houve menção ao trabalho do Serviço Social, o que corresponde ao total de 62,53% dos 

documentos analisados. Apenas nas decisões dos Tribunais de Justiça do Acre, Pernambuco e 

Sergipe não foram encontrados registros referente ao Serviço Social. 

 Ressalta-se que pode ter ocorrido intervenção de assistentes sociais ao decorrer do 

processo, mas que não foi mencionado na decisão judicial encontrada no estudo, o que remete 

à possibilidade de existir um número muito mais elevado de processos em que houve 

interferência desses profissionais. 

 Os profissionais de Serviço Social são requisitados pelos Juízes com o intuito de 

avaliar ou acompanhar a participação dos familiares na proteção e convivência com as 

crianças e os adolescentes para que seja emitido um parecer em relação ao convívio familiar, 

opinando quanto à conduta das pessoas de convívio da família, às expectativas das partes do 

processo judicial, em especial do infante em questão, e às condições dos familiares, 

favoráveis ou não, para obter a guarda. 

 É importante frisar ainda que em algumas decisões judiciais levantadas ainda não 

houve realização de estudo social, porém, o Juiz já se manifestou no sentido de determinar 

que fosse realizado para que ele possa decidir de maneira mais justa. 

 Destaca-se a manifestação do Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, quando se 

referiu ao estudo social realizado em um processo judicial que tramitou no TJRS: 

O estudo social – realizado em março de 2012 – assim apresentou as 
considerações finais (fls. 53-56): 

 

(...) 

Atualmente a criança mantém maiores afinidades com a mãe e seu 
respectivo contexto. Porém, a participação efetiva do pai no cotidiano da 
filha é valorizada por ela e pela menina. Não evidenciamos, neste momento, 
situação que caracterize alienação parental.  
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Existe, todavia, a necessidade de busca por alguma harmonização nas 
atitudes de ambos os pais, em benefício da criança. 

(...) 

Entendemos que o bem estar da criança poderá ser alcançado através da 
guarda compartilhada, com os pais dividindo responsabilidade e convívio 
em relação à filha. Salientamos, finalmente, que ambos os ambientes 
familiares e sociais avaliados reúnem condições sociais satisfatórias para 
manter a guarda da criança.  

 

[…] em que pese reste evidenciado o forte clima de desavença existente 
entre os genitores, refletindo no comportamento e desempenho escolar da 
filha, de fato, não se verifica que ela esteja em situação de risco ou 
vulnerabilidade na companhia materna, o que poderia ensejar a reversão 
pleiteada pelo pai na inicial. Nem mesmo se detectou elementos que 
pudessem indicar a prática de alienação parental por parte da mãe, como se 
vê no excerto do estudo social acima mencionado (RIO GRANDE DO SUL. 
Tribunal de Justiça, 2014b). (grifos do autor) 

 Os fragmentos acima demonstram a importância das avaliações que são realizadas por 

profissionais de Serviço Social em processos que envolvem alienação parental, mostrando-se 

capazes de atuar de modo que seja buscada a garantia do direito da criança e do adolescente à 

convivência familiar. Além disso, percebe-se que os assistentes sociais também opinam em 

relação à ocorrência ou não de alienação parental nas relações familiares, e refletem, 

sobretudo, a importância de se preservar os vínculos na família. 

Valente (2007, p. 81) afirma que “Embora os assistentes sociais estejam largamente 

envolvidos com a assistência à criança, adolescente e família, não há referências diretas ao 

tema da alienação parental na literatura do serviço social brasileiro”. Importante destacar que 

o profissional de Serviço Social, como trabalhador que deve ser comprometido ética e 

politicamente com os direitos humanos, precisa estar atento aos novos instrumentos de defesa 

que buscam garantir a igualdade no âmbito jurídico-social. 

 

CONCLUSÕES 

 A realização do estudo tornou evidente que um elevado número de processos de 

alienação parental tramitam nos Tribunais de Justiça brasileiros, podendo-se afirmar que essas 

práticas estão frequentemente presentes nos âmbitos familiares que constituíram novas 

configurações. 
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 A partir disso, destacam-se duas questões: primeiramente, torna-se necessário 

desconstruir a ideia conservadora do modelo ideal de família, passando a entendê-la como 

espaço de possíveis reconfigurações na contemporaneidade; em segundo lugar, deve ser 

frisado que nem todas as pessoas conseguem ter acesso à justiça, e por isso, os conflitos 

judicializados representam tão somente uma aproximação da complexidade da realidade 

social, que leva as pessoas a recorrerem seus direitos através do Poder Judiciário. 

 Foi possível perceber que os profissionais de Serviço Social, tendo como objeto de 

trabalho a questão social, lida com as mais diversas complexidades enfrentadas pela família, 

sendo requisitados pelos magistrados a avaliarem as condições concretas dos conflitos 

familiares, devendo emitir um parecer técnico que surge como um instrumento de poder 

construído sobre a realidade da família. Igualmente ocorre nos processos que envolvem 

situações de alienação parental, quando entra em discussão a dinâmica familiar e sua 

configuração, bem como a proteção à criança ou ao adolescente. 

 Importante salientar que a guarda compartilhada pode ser utilizada como um 

instrumento que busca não somente possibilitar a existência de um equilíbrio na participação 

dos familiares na vida da criança e do adolescente, mas também uma estratégia que minimize 

a caracterização de uma desigualdade na relação parental que poderia intensificar a 

conflituosidade e dar margem às práticas de alienação parental na família. 

Por fim, supõe-se que a Lei da Alienação Parental pode ser considerada como um 

mecanismo que reforça a construção da “cidadania concedida”, o que denota a necessidade de 

se discutir a temática da alienação parental para transformar a sua regulamentação em um 

direito conquistado na complexidade das relações sociais. Essa medida deve ser adotada pelos 

assistentes sociais a fim de aprimorar o arcabouço teórico para a ação profissional e buscar 

novas estratégias de efetivação do direito da criança e do adolescente à convivência familiar. 

 

REFERÊNCIAS 

ACRE. Tribunal de Justiça. Consultas de Jurisprudência. Disponível em: 
<http://esaj.tjac.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do>. Acesso em: 16 fev. 2014. 

ALAGOAS. Tribunal de Justiça. Consultas de Jurisprudência. Disponível em: 
<http://www2.tjal.jus.br/esaj/portal.do?servico=780000>. Acesso em: 16 fev. 2014. 

BAHIA. Tribunal de Justiça. Consultas de Jurisprudência. Disponível em: 
<http://esaj.tjba.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do >. Acesso em: 27 dez. 2013. 



 

10638 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências. 

______. Lei da Alienação Parental. Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010. Dispõe sobre a 
alienação parental e altera o art. 236 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Tribunal de Justiça. Consulta Jurisprudência. 
Disponível em: <http://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-
web/sistj?visaoId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcorda
o>. Acesso em: 16 fev. 2014. 

ESPÍRITO SANTO. Tribunal de Justiça. Jurisprudência. Disponível em: 
<http://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_jurisprudencia/cons_jurisp.cfm>. 
Acesso em: 17 fev. 2014. 

FÁVERO, Eunice T. Instruções sociais de processos, sentenças e decisões. In: Conselho 
Federal de Serviço Social; Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 
(org.). Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: 
CFESS/ABEPSS, 2009, p. 609-636. 

GOIÁS. Tribunal de Justiça. Atos Judiciais/Jurisprudência. Disponível em: 
<http://www.tjgo.jus.br/index.php/consulta-atosjudiciais>. Acesso em: 31 dez. 2015. 

GOMES, Romeu. A análise de dados em pesquisa qualitativa. In: MINAYO, Maria Cecilia de 
Souza. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 14ª ed. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 67-
79. 

IAMAMOTO. O serviço social na cena contemporânea. In: Conselho Federal de Serviço 
Social; Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (org.). Serviço Social: 
Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009, p. 15-50. 

MARANHÃO. Tribunal de Justiça. Jurisprudência e Decisões Colegiadas. Disponível em: 
<http://jurisconsult.tjma.jus.br/>. Acesso em: 17 fev. 2014. 

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em: 
<http://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/formEspelhoAcordao.do>. Acesso em: 18 fev. 2014. 

PARÁ. Tribunal de Justiça. Acórdãos e Jurisprudência. Disponível em: 
<http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Acordaos-e-Jurisprudencia/101248-
Banco-de-Temas.xhtml>. Acesso em: 01 jan. 2016. 

PARAÍBA. Tribunal de Justiça. Jurisprudência. Disponível em: 
<http://www.tjpb.jus.br/servicos/jurisprudencia/>. Acesso em: 23 fev. 2014. 

PARANÁ. Tribunal de Justiça. Jurisprudência. Disponível em: 
<http://www.tjpr.jus.br/jurisprudencia>. Acesso em: 16 fev. 2014. 

PERNAMBUCO. Tribunal de Justiça. Consulta Jurisprudência. Disponível em: 
<http://www.tjpe.jus.br/consultajurisprudenciaweb/xhtml/consulta/consulta.xhtml>. Acesso 
em: 02 jan. 2016. 

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Jurisprudência. Disponível em: 
<http://www.tjrj.jus.br/web/guest/jurisprudencia>. Acesso em: 02 jan. 2016. 

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Acórdão na Apelação n. 70057137911, de 
Lajeado. Relator: SANTOS, Luiz Felipe Brasil. Publicado no DJ de 04-02-2014. Disponível 
em: 
<http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+
de+Justi%E7a&versao_fonetica=1&tipo=1&id+comarca=700&num_processo+mask=700571
37911&num+processo=70057137911&codEmenta=5640293&temIntTeor=true>. Acesso em: 
04 jan. 2016. 



 

10639 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Jurisprudência. Disponível em: 
<http://www.tjrs.jus.br/site/jurisprudencia/>. Acesso em: 05 jan. 2014. 

RONDÔNIA. Tribunal de Justiça. Jurisprudência. Disponível em: 
<http://webapp.tjro.jus.br/juris/consulta/consultaJuris.jsf/>. Acesso em: 02 jan. 2016. 

SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Jurisprudência. Disponível em: 
<http://www.tjsc.jus.br/jurisprudencia>. Acesso em: 28 dez. 2013. 

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Consultas de Jurisprudência. Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/esaj/portal.do?servico=780000>. Acesso em: 24 fev. 2014. 

SERGIPE. Tribunal de Justiça. Jurisprudência. Disponível em: 
<http://www.tjse.jus.br/portal/consultas/jurisprudencia/judicial>. Acesso em: 02 jan. 2016. 

TRINDADE, Jorge. Manual de psicologia jurídica para operadores do direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 

VALENTE, M. L. C. S. Síndrome da Alienação Parental: a Perspectiva do Serviço Social. In: 
SILVA, E. L. et al. Síndrome da Alienação Parental e a Tirania do Guardião: Aspectos 
Psicológicos, Sociais e Jurídicos. Porto Alegre: Equilíbrio, 2007, p. 70-87. 

  



 

10640 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NBR 9050:2015 
NA PRAÇA DO OPERÁRIO NA CIDADE DE BREVES - ILHA DO 
MARAJÓ - PARÁ 
 
RESUMO: A acessibilidade é um tema bastante discutido atualmente, essa preocupação com 
pessoas de mobilidade reduzida vem sendo discutida há muitos anos, o que resultou na 
obrigatoriedade das novas edificações em atenderem a Norma Regulamentadora 9050 de 
2015, que traz especificações para que quaisquer espaços públicos ou privados sejam 
acessíveis. No entanto, nem sempre essa norma é seguida, limitando as pessoas portadoras de 
necessidades especiais a utilizarem a ajuda de terceiros para a sua locomoção. Diante disso, 
resolveu-se pesquisar e analisar a Praça do Operário na cidade de Breves - Pará, tendo por 
finalidade verificar o cumprimento desta norma no projeto executado, já que esta foi 
inaugurada quando NBR 9050 já estava em vigor. Foram analisadas a estrutura da praça: as 
rampas de acesso, as escadas, os assentos públicos, os balcões de atendimento, as mesas, as 
calçadas e o entorno da praça, verificando se atendem aos requisitos mínimos da norma 
citada. Como resultado constatou-se que poucos critérios são atendidos, o que faz com que a 
praça seja considerada inacessível aos portadores de necessidades especiais. 
Palavras–chave: edificações, mobilidade, inclusão 
 
ANALYSIS OF ACCESSIBILITY IN ACCORDANCE WITH NBR 
9050:2015 THE WORKER'S SQUARE IN BREVES CITY-MARAJÓ 
ISLAND - PARÁ 
 
ABSTRACT: Accessibility is a topic quite currently discussed this concern with disabled 
persons has been discussed for many years, resulting in the requirement of new buildings to 
meet the Regulatory Standard 9050 2015, bringing specifications to any public or private 
spaces are accessible. However, this rule is not always followed, limiting people with special 
needs to use the third-party help for their locomotion. Therefore, it was decided to research 
and analyze the Workers' Square in the city of Breves - Para, with the purpose to verify 
compliance with this standard in the project implemented, since it was inaugurated when 
NBR 9050 was already in force. They analyzed the square structure: the access ramps, stairs, 
public seats, service counters, tables, sidewalks and around the square, checking whether they 
meet the minimum requirements of this standard. As a result, it was found that few criteria are 
met, which makes the square is considered inaccessible to people with special needs. 
KEYWORDS: buildings, mobility, inclusion 
 

INTRODUÇÃO 

De acordo com a Norma Brasileira 9050 – NBR 9050 (ABNT, 2015), entende-se 

acessibilidade como a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para 

utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 

edificações, bem como instalações abertas ao público, de uso público, privado ou coletivo. 

Nesse sentido, a garantia de acessibilidade urbana possibilita a conquista de espaços livres de 

barreiras físicas e implica a possibilidade e condição de alcance e utilização do espaço urbano 
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em todas as suas dimensões materiais e imateriais de forma independente. (LIMA et 

al.,2013). 

A cidade de Breves – PA apresentou nas últimas duas décadas crescimento demográfico 

de 24% (IBGE, 2016), portanto, a probabilidade de ocorrência de pessoas portadoras de 

necessidades especiais também se elevou. Desta forma, deve-se considerar a importância da 

inclusão desta demanda no planejamento da cidade, principalmente em locais públicos, como 

praças e parques, que têm por finalidade proporcionar lazer a todos sem distinção. No entanto, 

observa-se que este tem sido o grande desafio a ser alcançado, pois, como descreve Harnisch 

et al. (2012), esse desafio é “negado” em diversos projetos arquitetônicos, urbanísticos e/ou 

paisagísticos por não tratarem o espaço como receptor de uma grande multiplicidade de 

usuários. 

Considerando esta problemática na atualidade, especialmente no que se refere às 

possibilidades de lazer e acessibilidade, empreendeu-se um estudo que buscou investigar as 

condições de acessibilidade físicas e estruturais de um dos principais espaços de lazer de 

Breves - PA, a Praça do Operário. Sendo assim, o objetivo da presente pesquisa é identificar 

as exigências solicitadas pela NBR 9050:2015 e analisar as condições físicas e estruturais 

existentes no local. Assim, a partir das análises, definir os itens corretos e quais não cumprem 

o que está determinado na norma, e, de posse do resultado deste estudo, sugerir adaptações e 

correções considerando a diversidade e a necessidade de usuários que utilizam o local. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida através de dois métodos, primeiramente foi realizada uma 

revisão bibliográfica através de artigos sobre acessibilidade e da NBR 9050:2015, com a 

finalidade de levantar as exigências quanto a inclusão e acessibilidade. O segundo método 

tem caráter qualitativo, executado através de uma pesquisa de campo, já que de acordo com 

Marconi et al (1996), a observação é usada para coletar dados e informações reais, que nos 

auxiliam em comparações. 

 Durante o processo da pesquisa bibliográfica, o grupo discutiu sobre os principais 

itens exigidos pela NBR 9050:2015 que seriam avaliados durante a vistoria na praça. Esta 

discussão resultou em um questionário que foi utilizado como roteiro durante a vistoria, com 

o objetivo de analisar e assim definir se a praça possui acessibilidade. 

A Praça do Operário dispõe de 04 (quatro) rampas, 02 (duas) escadas de acesso, 06 

(seis) quiosque com balcões de atendimento e 15 (quinze) assentos públicos, foi vistoriada 

nos dias 17 e 18 de setembro de 2016. Inicialmente foram analisados as calçadas e pisos no 
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entorno da praça pois dão acesso direto a ela e o piso da própria praça, pois é imprescindível 

que sejam nivelados e possuam revestimentos em bom estado de conservação.  

 Em seguida, vistoriou-se as rampas e suas inclinações, as escadas no que se refere à 

altura, largura e revestimentos dos seus degraus, os assentos públicos, as lanchonetes e as 

mesas de refeições, utilizou-se trenas para obter as medidas e verificar se estão de acordo 

NBR 9050:2015. Assim, de posse das respostas foi preenchido o questionário, para então 

chegar à conclusão se a praça está acessível e adequada para atender a multiplicidade de 

usuários da cidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise da acessibilidade da praça deu-se de forma direta através de observação e 

com a ajuda de uma trena. Efetuou-se as medições necessárias dos principais itens de 

acessibilidade, sendo estes, o piso, as rampas, as escadas, os assentos públicos, os balcões de 

atendimento e as mesas. 

Iniciando pelo piso da praça constatou-se que cerca de 95% do revestimento do piso é 

em concreto, sendo este antiderrapante, estável e não trepidante, ou seja, atende as exigências 

da norma (Figura 01). Cerca de 5% desse total possuem duas faixas de piso decorativo nas 

cores amarela e vermelha conforme detalhe mostrado na Figura 02. Visualmente parecem 

com a sinalização de piso tátil, entretanto, nenhum piso tátil de alerta ou direcional foi 

encontrado, sendo assim, neste requisito a praça não atende a NBR 9050:2015. 

 

 

Figura 01. Piso da praça executado em concreto com juntas de dilatação. IFPA, 2016. 
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Figura 02. Detalhe do piso decorativo instalado na praça. IFPA, 2016. 

 

Foram analisadas as quatros rampas, o primeiro problema constatado foi a diferença de 

nível existente entre o piso da rua e o piso da praça que é de 0,48m, o que dificulta a execução 

de rampas de acesso, pois de acordo com o cálculo dado pela NBR 9050:2015 com a altura 

encontrada para conseguir inclinação 8,33%, valor exigido pela norma, seria necessário que as 

rampas tivessem cumprimento de aproximadamente 7m, além da necessidade da instalação de 

corrimãos durante o percurso. Utilizando a mesma fórmula com os dados de comprimento e 

desnível das rampas existentes a inclinação chega a 35%, o que diverge completamente do 

exigido pela norma. O segundo problema está na execução das rampas, há uma diferença de 

6cm entre o piso da rua e o início da inclinação das ramas, impossibilidade o acesso dos 

cadeirantes (Figura 03). Além disso, uma delas não atende quanto a largura da rampa que 

deveria ter 1,20m e tem apenas 1m. O terceiro problema está na falta de sinalização tátil 

visual, uma vez que a rampa deveria ter piso tátil de alerta no início e direcionais ao longo de 

sua inclinação, conforme solicita a norma. Nas verificações das rampas de acesso, apenas o 

tipo de piso está de acordo com a norma, uma vez que é antiderrapante, estável e não 

trepidante.  
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Figura 03. A primeira rampa de acesso tem largura inferior a 1,20m; rampas com 
desnível entre o início da inclinação e o piso da rua; falta sinalização tátil; inclinações 
superiores a 8,33%. IFPA, 2016. 
 

Na avaliação das escadas (Figura 04), apenas a largura dos degraus estava de acordo 

com a norma, que define que tenham largura entre 0,28m e 0,32m, nos degraus analisados foi 

encontrada para as duas escadas a medida de 0,30m. Já a altura dos espelhos não cumprem o 

exigido pois deveriam ter entre 0,16m e 0,18m de altura, mas foram encontradas medidas que 

variaram entre 0,22m e 0,26m, ficando desta em desacordo com a norma. Nenhuma das duas 

escadas cumpriu o exigido quando a largura da escada que deveria ser de 1,20m e possuem 

apenas 0,80m. Ainda na avaliação das escadas os degraus não possuem sinalização tátil e 

visual e no acesso a uma das escadas há uma cratera no piso da rua e caixas de visita com 

grelhas quebradas, aumentando o rico de acidentes. Finalizando a avaliação das escadas o piso 

dos degraus está de acordo com a norma, nivelados e estáveis. 

 

 

Figura 04. Escadas de acesso a praça. IFPA, 2016. 

 

Também foram avaliadas as calçadas que dão acesso a praça, na realidade, durante a 

vistoria foi constatado que não há calçadas, o que dificulta o acesso de portadores de 
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necessidades especiais, visto que, não há estacionamento e não há área de transbordo para que 

os cadeirantes acessem as rampas de forma segura pois nas ruas que circundam a praça há 

tráfego de carros como mostra a Figura 05.  

 

 

Figura 05. Praça do Operário, vista aérea. Fonte: POPULAR FM, 2015. 

 

Os critérios exigidos pela norma para os assentos públicos são largura do módulo 

individual, profundidade e altura do assento, inclinação do encosto e existência de módulo de 

referência (MR), que é o local em que o cadeirante pode posicionar-se ao lado do assento 

público. Os assentos públicos (Figura 06) foram analisados quanto a largura do módulo 

individual a norma exige que seja entre 0,45m e 0,50m, o comprimento total dos assentos 

analisados é de 1,50m, mas não é dividido em módulos individuais, entretanto, entende-se que 

podem sentar duas pessoas que totalizam 1m de módulo, sobrando 0,50m de folga entre elas. 

O item seguinte a ser avaliado foi a profundidade do assento, a norma exige que seja de 

0,40m a 0,45m, os assentos estudados variaram entre 0,42m e 0,45m o que indica que este 

item está de acordo com norma. A altura do assento encontrada foi de 0,38m, demostrando 

estar em desacordo já que a norma exige que seja entre 0,40m e 0,50m. O encosto dos 

assentos está de acordo com a norma, que solicita inclinação entre 100° a 110°, o valor 

encontrado foi de aproximadamente 105°. Por fim, o módulo de referência (MR), este item 

está de acordo com a norma, já que a exigência é de largura de 0,80m e profundidade de 

1,20m, as larguras medidas chegam a 1,50m e profundidades de 1m, apesar de ter uma lixeira 

ao lado do MR (Figura 07). 
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Figura 06. Assento público na praça do operário. IFPA, 2016. 

 

 

Figura 07. Módulo de referência. IFPA, 2016 

 

Também foram avaliados os balcões de atendimento dos quiosques em funcionamento 

como pode-se verificar na Figura 08. De acordo com a norma, acima de 06 (seis) pontos de 

atendimento é necessário que um seja acessível. Neste item a praça cumpre uma das 

exigências, uma vez que há um quiosque acessível, com a medida da altura do balcão de 

0,80m, quando a exigência da norma está entre 0,75m e 0,85m, entretanto, não cumpre a 

exigência quanto a largura do balcão que deve ser de 0,90m e a largura do balcão do quiosque 

é de apenas 0,73m.  
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Figura 08. Balcão acessível com 0,80m de altura. IFPA, 2016. 

 

Por último, foram analisadas as mesas de refeição. Apesar de ter um quiosque que se diz 

acessível, o mobiliário não atende aos requisitos. A NBR 9050:2015, define que haja 

sinalização de mesa especial, o que não foi encontrado, as mesas devem ter altura do piso ao 

tampo entre 0,75m e 0,85m, altura livre de 0,73m, largura livre de 0,80m e profundidade de 

0,50m, todavia, em todos os quiosques as mesas utilizadas são de plásticos com dimensões de 

0,70mx0,70mx0,72m. Dessa forma, conclui-se que nenhuma das mesas atende a solicitação 

da norma.  

Ao final da análise da acessibilidade da Praça do Operário, tem-se como resultado um 

quadro (Figura 09), onde se encontram os itens avaliados e a situação de cada um quanto ao 

cumprimento da NBR 9050:2015. Verificou-se que dos 31(trinta e um) itens avaliados, foram 

cumpridos apenas 9 (nove), o que representa apenas 29% de cumprimentos das exigências 

avaliadas.  
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Figura 09. Resultados encontrados na vistoria da Praça do Operário. IFPA, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Por meio da análise dos itens descrito nas normas na execução da praça, foi possível 

concluir que a Praça do Operário localizada na cidade de Breves – Pará precisa de muitas 

modificações estruturais para que fique acessível, visto que apresenta um cumprimento de 

apenas 29% das exigências que foram avaliadas. Entretanto, quando se verificou quais itens 

foram cumpridos percebeu-se que foram itens aleatórios entre as diversas estruturas avaliadas, 

por exemplo, os assentos públicos cumpriram requisitos como altura, inclinação, mas, não 
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cumpriu quanto a profundidade. Dessa forma, verificou-se na verdade nenhuma das estruturas 

cumpri totalmente o que exige a NBR 9050:2015. 

Portanto, a praça não está preparada para receber pessoas portadoras de necessidades 

especiais, o que resulta em uma utilização pouco proveitosa deste ambiente coletivo de lazer 

por esta faixa da população. Isto poderia ser evitado se houvesse um planejamento urbano 

eficiente e fiscalizações durante a construção, visto que, de certa forma, o projeto inicial da 

praça contemplava a inclusão desta parte da população, pois foi previsto no projeto todos os 

itens obrigatórios, apenas foram construídos de forma incorreta. A solução para este caso, em 

especifico, é a revisão do projeto arquitetônico, reajustando os tipos de rampas pois devem ser 

prolongadas para vencer o desnível e os demais itens listados no quadro de resultados e, após 

a reformulação, empreender uma reforma para que os ajustes possam ser corrigidos. 
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ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE RADIAÇÃO SOLAR NAS SALAS DE 
AULA DO IFPB, CAMPUS CAJAZEIRAS 
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RESUMO: A entrada de radiação solar nos ambientes internos permite o aproveitamento da 
luz natural, mas, por outro lado, contribui com o ganho térmico da edificação, o que pode 
gerar sensação de desconforto térmico. Essa dicotomia, torna o projeto das esquadrias 
bastante complexo, pois as exigências térmicas, acústicas e lumínicas, são muitas vezes 
opostas. Principalmente, em edifícios educacionais, onde se busca a concepção de um 
ambiente bem iluminado, termicamente agradável e sem ruídos externos. Neste sentido, esta 
pesquisa analisou a incidência da radiação solar nas salas de aula do IFPB, campus 
Cajazeiras. Foram investigadas as queixas dos usuários, alunos e professores, quanto ao 
desconforto térmico e ofuscamento. A análise foi elaborada com auxílio da carta solar da 
cidade de Cajazeiras, onde foram verificados os ângulos de sombras gerados pelos elementos 
externos às aberturas, além da visualização das manchas solares incidentes no ambiente 
interno nos períodos de 7:00 às 10:00 e de 16:00 às 17:00.  Constatou-se a necessidade de 
proteção das aberturas nestes horários, sendo assim, foi proposta a instalação de elementos de 
proteção solar horizontais e vazados, para o bloqueio da radiação solar direta sem inibir a 
entrada da iluminação e ventilação natural. 
 
Palavras–chave: Conforto ambiental, mancha solar, máscara de sombra. 
 

ANALYSIS OF SOLAR RADIATION IMPLICATIONS IN IFPB’S 
CLASSROOMS, CAMPUS Cajazeiras 
 
ABSTRACT: The solar radiation in indoor environments enables the use of natural light, but 
on the other hand, contributes to the heat gain of the building, which can cause thermal 
discomfort. This dichotomy makes the design of frames rather complex because the thermal 
requirements, acoustic and luminous, are often opposed. Mainly in educational buildings, 
which seeks to design a well illuminated local, thermally pleasant and without external noise. 
In this sense, this research analyzed the incidence of solar radiation on the IFPB classrooms, 
campus Cajazeiras. the complaints of users were surveyed, students and teachers, as the heat 
and discomfort glare. The analysis was performed with the aid of solar chart of the city of 
Cajazeiras, where the angles of shadows created were verified by external elements to the 
openings, in addition to viewing sunspot incidents in the internal environment in the periods 
from 7:00 to 10:00 and 16:00 to 17:00. It was noted the need for protection of openings in 
these times, therefore, proposed was the installation of horizontal and cast sun protection 
elements for blocking the direct sunlight without inhibiting the entry of natural lighting and 
ventilation. 
KEYWORDS: environmental comfort, sunspot, shadow mask. 
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INTRODUÇÃO 

A esquadria é o elemento da construção responsável pela entrada e controle da luz solar 

no ambiente interno. O aproveitamento da luz do sol complementa o sistema de iluminação 

do edifício, proporcionando redução de consumo elétrico, além de promover a melhoria da 

qualidade do ar interno, devido à ação antibactericida da radiação ultravioleta. Porém, quando 

não projetada devidamente, a entrada de luz natural pode ser a principal causa de desconforto 

térmico no edifício e do aumento do consumo energético com o condicionamento artificial do 

ar. 

O controle da radiação solar tem início com a definição da orientação e o 

dimensionamento das aberturas, podendo ser complementado com o emprego de elementos 

externos de proteção, tais quais, beirais, marquises e brises, elementos internos, como cortinas 

e persianas, e, até mesmo pela própria esquadria. Por isso, o projeto arquitetônico deve 

considerar a trajetória solar nos diferentes horários durante todo o ano, à fim de permitir o 

melhor aproveitamento da iluminação natural e o controle da carga térmica do edifício.  

Para a verificação da trajetória do sol, utiliza-se a carta solar. De acordo com 

Bittencourt (1996), a carta solar é a representação gráfica, em um plano horizontal, do 

percurso do sol na abóbada celeste da terra nos diferentes períodos do dia e do ano. A sua 

utilização, possibilita localizar a posição do sol na abóbada celeste em relação ao edifício, ao 

estabelecer os ângulos de altura e azimute. Dessa forma, torna-se uma importante ferramenta 

pré-projetual e de avaliação pós-ocupacional. 

 Atualmente, é possível identificar os ângulos de incidência do sol, altura e azimute, 

com maior eficiência em plataformas online, tais qual a plataforma suncalc.net, ao inserir as 

informações sobre a localização geográfica, latitude e longitude, assim como, a correção 

devido à diferença entre o horário solar e o horário civil local. 

A partir desses dados, é possível o emprego de métodos gráficos, baseados na geometria 

descritiva, para a visualização da mancha solar no ambiente interno, tornando-se possível a 

verificação dos momentos de desconforto térmico e lumínico provocados pela incidência 

direta da radiação solar no ambiente interno. 

Nos ambientes escolares, o aproveitamento da luz natural é recomendado por reduzir a 

necessidade de utilização dos sistemas artificiais de iluminação, melhorar a qualidade do ar 

interno, além de propiciar a aproximação dos usuários com o meio externo. Porém, quando 

não controlada devidamente, a radiação solar pode provocar aquecimento das superfícies, 

além de ofuscamento na visão dos usuários. 
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A incidência direta da radiação solar nas salas de aula do bloco novo do IFPB, campus 

Cajazeiras, é a principal queixa de desconforto ambiental relatada por alunos e professores. 

Dessa forma, fez-se necessário a verificação da interação entre as salas de aulas construídas e 

a geometria da insolação à fim de encontrar soluções para os problemas relatados de 

desconforto térmico e lumínico e gerar diretrizes projetuais para as construções futuras. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Na primeira etapa de pesquisa foi realizado o levantamento arquitetônico dos blocos de 

sala de aula do IFPB, campus Cajazeiras. Foram identificadas duas tipologias de edificação, a 

primeira refere-se aos blocos originais da fundação do campus, enquanto, a segunda refere-se 

ao bloco recentemente construído. Por fim, identificou-se uma sala padrão para cada tipologia 

para análise. 

Na segunda etapa, adotaram-se os procedimentos metodológicos descritos por Barros 

(2004), para elaboração das máscaras de sombra, referentes ao sombreamento ocasionado pela 

geometria do edifício na esquadria. Assim como, para a elaboração das manchas solares no 

ambiente interno para os horários de 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 14:00 e 16:00h.  

Os dados utilizados de posicionamento do sol foram gerados pela plataforma 

suncalc.net a partir das coordenadas geográficas da cidade de Cajazeiras/PB, longitude 06º 53' 

S e latitude 38º 33' W. Com estes dados foi possível avaliar graficamente a incidência da 

radiação no interior das salas de aula com o uso do software Autodesk AutoCAD 2016. 

Na etapa final, foram propostas soluções construtivas para a adequação das salas de 

aula, buscando propiciar conforto térmico e lumínico, além de, reduzir o consumo energético 

do campus. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os blocos de sala de aula do IFPB, campus Cajazeiras, assim como os demais 

edifícios, tem eixo de implantação norte-sul, conforme pode ser observado na Figura 3. 

Dessa forma, as fachadas com maior dimensão, assim como todas as aberturas estão 

orientadas para as direções leste e oeste, potencializando o ganho térmico das 

edificações devido a maior exposição à radiação solar. 
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Figura 3: Vista superior do IFPB, Campus Cajazeiras. 

Existem dois tipos de sala de aula, que correspondem às tipologias das edificações 

nas quais estão inseridas. A tipologia 01, é composta por três edifícios térreos, com 

cobertura em duas águas desencontradas, compostas por laje maciça de concreto, 

recoberta por telha cerâmica do tipo canal, enquanto a tipologia 02 é composta apenas 

por um edifício de três pavimentos, com cobertura em laje mista e telhado de 

fibrocimento, conforme pode ser visto na Figura 4. 

 
Figura 4: À esquerda, tipologia 01 e, à direita, tipologia 02. 

A sala de aula padrão da tipologia 01 possui uma abertura única, voltada para a 

fachada leste, com peitoril de 1.10m, altura de 1.60m e largura de 7.35m, equivalente à 

extensão da sala, protegida por um beiral com 1,50 m de comprimento que produz um 

ângulo de sombreamento de 45°, enquanto os brises verticais geram ângulo de 

sombreamento de 47°. A fachada oeste, não contém janelas e a parede é protegida por 

uma ampla cobertura.  

Observa-se na máscara de sombra disponível na Figura 5. A pouca eficiência dos 

elementos verticais de proteção solar para a fachada leste, sendo o beiral o principal 

responsável pela obstrução da radiação solar direta. 
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Figura 5: À esquerda, sala de aula referente à tipologia 01 e, à direita, máscara de sombra. 

A sala de aula padrão da tipologia 02 também possui uma abertura única voltada 

para a fachada leste, com as seguintes características: peitoril 1.20m, altura 1.20m e 

largura de 7.50m, equivalente à extensão da sala. O beiral com 1,50 m de comprimento 

produz ângulos de sombreamento de 41°, 17° e 11°, referente aos pavimentos térreo e 

1° e 2° andar, enquanto os brises verticais possuem pouca eficiência, gerando ângulos 

de sombreamento de 29°, conforme pode ser verificado na máscaras de sombra expostas 

na Figura 6. A fachada oeste é protegida pelo corredor de acesso às salas e possui janelas 

altas fixas que permitem a entrada de radiação e impossibilitam a ventilação cruzada.  

 

Figura 6: Sala de aula referente à tipologia 02 e máscaras de sombra, respectivamente, térreo, 1° e 2 ° andar. 

Como se sabe, a posição do sol na abobada celeste varia não apenas com os 

horários do dia, mas também, com os meses do ano. Os solstícios de verão e inverno 

representam a movimentação máxima do sol no eixo norte-sul. Dessa forma, optou-se 

por verificar a mancha solar durante estes dois períodos. Observa-se na Figura 4, que 
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durante o inverno, a radiação solar incide diretamente no quadro da sala, produzindo 

ofuscamento indireto e no período de verão, o ofuscamento ocorre da forma direta. 

Além disso, a incidência da radiação sobre os alunos resulta em ganho térmico por 

radiação, provocando desconforto térmico. 

 

Figura 7: Mancha solar nas salas de aula do tipo 2, durante o solstício de inverno (esquerda) e de verão (direita), às 
7:00h. 

No entanto, como os ângulos da altura solar são menores no período de inverno, 

optou-se por apresentar apenas os resultados para esse período, por representar a 

situação com maior dificuldade para o controle da radiação solar. 

  Na tipologia 01, observa-se na Figura 8,que no início do turno da manhã, às 7:00h, a 

radiação solar incide diretamente sobre boa parte dos alunos, mas, às 8:00, a radiação incide 

apenas nas duas linhas de cadeiras mais próximas a janela. Porém, o desconforto por 

ofuscamento pode ser sentido por todos os alunos. 

 

Figura 8: Incidência da radiação solar direta na sala de aula, topologia 01. 

Na tipologia 02, a radiação solar incide diretamente em boa parte dos alunos no 

turno da manhã, entre às 7:00h até aproximadamente 9:00h, a partir das 10:00h não há 

mais incidência direta de radiação solar, porém, o desconforto por ofuscamento ainda 

pode ser percebido por todos os alunos devido ao brilho da abóbada celeste.  
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No período da tarde, a radiação solar incide novamente dentro das salas a partir 

das 16:00h até aproximadamente o final do turno letivo às 17:30h, como pode ser 

verificado na sequência de imagens da Figura 9. Neste momento, o desconforto lumínico 

torna-se a principal queixa dos usuários, devido ao ofuscamento direto e/ou indireto. 

 

Figura 9: Incidência da radiação solar direta nas salas de aula, topologia 02. 

 Como solução para os problemas observados, propôs-se a adoção de elementos 

de proteção solar horizontais de alumínio, vazados e pintados na cor branca, dispostos 

paralelamente às esquadrias, conforme pode ser visto na Figura 10. Pretende-se assim, 

bloquear a entrada direta do sol e garantir a permeabilidade da fachada à ventilação e 

iluminação natural. 

 

Figura 10: Brises horizontais metálicos, perfurados, na cor branca. 

 



 

10657 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

CONCLUSÕES 

A avaliação pós ocupacional nos ambientes edificados é uma importante ferramenta 

para a verificação dos problemas existentes e suas causas, tornando-se de extrema importância 

para a execução de reformas que visam a adequação do edifício às necessidades dos seus 

usuários.  

O estudo da trajetória solar em relação ao edifício pode ser rapidamente executado com 

a confecção de cartas solares e máscaras de sombra durante a fase de projeto, evitando-se 

assim, futuras intervenções devido à erros de projeto, pois como foi visto, as soluções mais 

eficientes deveriam ter sido adotadas ainda na fase de concepção projetual. 

Por sua vez, a presente pesquisa identificou a necessidade da adoção de elementos de 

proteção solar visando a melhoria da qualidade ambiental e a redução do consumo energético, 

ao melhorar as condições de conforto térmico e lumínico através de métodos passivos, como 

o sombreamento e o aproveitamento consciente da luz natural. 
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RESUMO: O presente artigo teve como principal objetivo identificar as expectativas que os 
alunos possuem em relação aos serviços da Coordenação de Estágio. Foi realizada uma 
pesquisa de natureza aplicada, e quanto à forma de abordagem, é uma pesquisa quantitativa 
do tipo descritiva. Para a coleta dos dados foram utilizados questionários com perguntas 
fechadas e abertas, aplicados a 188 alunos do ensino superior e técnico. Na análise dos dados 
constatou-se que a maioria dos alunos desconhece os serviços oferecidos pela Coordenação de 
Estágio, sendo que aqueles que conhecem, afirmam que os serviços prestados precisam ser 
melhorados, através de novos meios de comunicação para a divulgação de vagas de estágios, 
buscando parcerias com empresas conceituadas no mercado, fazendo com que a coordenação 
de estágio se torne visível para os alunos com relação às oportunidades oferecidas, o que irá 
proporcionar aos alunos a inter-relação entre o ensino e a prática. 
Palavras–chave: Marketing de Serviços, Percepção. 
 

ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF STUDENTS WITH RESPECT 
TO THE SERVICES OFFERED BY STAGE OF COORDINATION OF 
AN IES / JP 
 
ABSTRACT: This article aimed to identify the expectations that students have regarding the 
services of Stage Coordination. a nature applied research was carried out, and how to 
approach is a quantitative research of the descriptive type. For data collection questionnaires 
were used with closed and open questions, applied to 188 students of higher and technical 
education. In the data analysis it was found that most students are unaware of the services 
offered by Stage Coordination, and those who know, say that services need to be improved 
through new media for the dissemination of vacancies stages, seeking partnerships with 
reputable companies in the market, causing the stage of coordination become visible for 
students with the opportunities offered, which will provide students with the interrelationship 
between education and practice. 
KEYWORDS: Marketing Services, Perception. 
 

INTRODUÇÃO 

Segundo dados do Censo da Educação Superior divulgados pelo Instituto Nacional e 

Pesquisa Educacional Anísio Teixeira (Inep), foi registrado no Brasil 7.305.977 estudantes 

matriculados em curso de graduação no ensino superior no ano de 2013, tendo o crescimento 

de 3,8%, sendo 1,9% na rede pública e 4,5% na rede privada. (INEP, 2013). 



 

10659 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

Este crescimento vem sendo observado desde o ano de 2003, onde teve a iniciativa de 

implantar programas para a educação, iniciando-se com a Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) que teve como desígnio a formações de professores e 

profissionais atuarem em novas áreas e a oferta de novos cursos.  Devido a esse incentivo 

tiveram início vários programas voltados á educação, que ainda encontram-se vigentes, 

especificamente para as Instituições de Ensino Superior (IES). Alguns podem ser citados: 

Programa Universidade para Todos (PROUNI), que concede bolsas integrais e parciais em 

instituições de ensino superior; Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 

(FIES), que tem como objetivo financiar a graduação na educação superior de estudantes 

matriculados em instituições não gratuitas, entre outros. 

Os programas pretendem abrir portas para a entrada de novos estudantes, facilitando o 

processo seletivo e financeiro, mas a escolha do estudante é reportada diante de suas 

referências, tornar-se o diferencial entre as demais, proporcionando aos alunos ensino de 

qualidade, em que possa ser aliado o conhecimento à prática. Isso ocorre através dos estágios 

obrigatórios e não obrigatórios, que pretendem colaborar de maneira direta no seu 

crescimento profissional.  

Dentro desse contexto, inclui-se a Coordenação de Estágio, a qual tem por finalidade 

atuar junto aos discentes, docentes e concedentes de estágios coordenando, orientando e 

promovendo estratégias como forma de apoiar estes no desenvolvimento e interação na 

atividade acadêmica de estágios (obrigatórios ou não), de forma a contribuir com a qualidade 

na formação acadêmica e a experiência profissional entre discentes e empresas, bem como 

vincular o Campus ao mundo do trabalho através da celebração de convênios.  

Tendo em vista que o estágio é uma prática onde se busca desenvolver habilidades, 

adquirir experiência dada a sua relevância para a vida profissional, como também um 

caminho de inserção no mercado de trabalho, nota-se a importância do trabalho de orientação 

das instituições de ensino para o desenvolvimento dessas atividades. Nesse sentido, tem-se a 

seguinte questão de pesquisa: Como os alunos da IES/JP percebem a importância do 

trabalho da Coordenação de Estágio (C.E.)? 

Com o intuito de responder a tal questionamento, este estudo tem como objetivo geral 

identificar as expectativas/percepção que os alunos possuem em relação à Coordenação de 

Estágio.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa foi realizada numa instituição de ensino superior/JP, em que 

inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, pois se baseou em fontes secundárias. A 

natureza do estudo é aplicada, pois proporcionou um maior conhecimento da percepção dos 

alunos frente aos serviços ofertados pela C.E. Quanto à forma de abordagem é uma 

pesquisa quantitativa do tipo descritiva, visto que se preocupa em utilizar números que obteve 

informações sobre a percepção dos alunos, preocupando em descrever as características de 

técnicas padronizadas na coleta de dados, tal como o questionário, sendo este o instrumento 

para coletar os dados. Portanto, o caminho utilizado pelos pesquisadores foi o método 

indutivo, constituído através de observações e experiências reais na Instituição. 

A amostra da pesquisa é não probabilística acidental, composta de 188 alunos, 

abrangendo alunos do ensino Técnico e Superior da Instituição objeto deste estudo. A coleta 

de dados ocorreu no mês de junho de 2015, por intermédio de um questionário anônimo 

composto por 19 (dezenove) questões, A análise dos dados foi guiada através da distribuição 

de frequência, apresentando as percepções teóricas dos alunos e as ações relacionadas à 

expectativa e satisfação dos mesmos em relação à Coordenação de Estágio (C.E.) da IES/JP. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As percepções de valor aumentam com a qualidade (KOTLER, 2012). De acordo com 

KOTLER 2012, a satisfação é o sentimento de prazer ou decepção que resulta da comparação 

entre o desempenho (ou resultado) percebido de um produto e as expectativas do comprador, 

ou seja, se desempenho não atinge as expectativas, o cliente ficará insatisfeito.  

De acordo com a Figura 1, em relação à satisfação dos alunos com a Instituição de um 

modo geral, percebe-se que 70% afirmam que estão satisfeitos com a Instituição, 13% 

totalmente satisfeitos, 8% indiferentes, 5% pouco insatisfeitos e 4% totalmente insatisfeitos. 

 
Figura 1 – Satisfação dos alunos em relação à Instituição. IFPB, 2015. 
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Quando questionados se indicaria a instituição as respostas apresentadas foram que 96% 

dos entrevistados indicariam a Instituição para amigos e familiares e 4% não indicariam, 

mostrando a credibilidade da organização em relação ao ensino. 

Essa elevada taxa de indicação mostra que a Instituição mantém a qualidade no ensino; 

oportunidade; estrutura e que de um modo geral, os alunos estão satisfeitos com a instituição 

que é reconhecida pela sua eficiência. 

Um serviço é qualquer ato ou desempenho, essencialmente intangível, que uma parte 

pode oferece a outra (KOTLER, 2012). Visualizando a Figura 2, houve uma variação nos 

resultados e observa-se que 40% dos alunos sabem “mais ou menos” sobre os serviços 

oferecidos pela Coordenação de Estágio, 30% “em geral conhece”, 20% “não sabem”, 6% 

“tem certeza quais são as atribuições” e 4% “não sabem”. Percebe-se que uma pequena parte 

dos alunos tem conhecimento quanto às atribuições que são oferecidas pela Coordenação de 

Estágio, mais sua maioria desconhece os serviços, sendo necessária uma melhor divulgação 

para efeito de um melhor entendimento das suas atribuições da Coordenação identificação as 

oportunidades de melhorias. 

    
Figura 2 – Atribuições da Coordenação de Estágio. IFPB, 2015. 
 

A prestação de serviço superior a um cliente requer a administração das expectativas de 

clientes e a adoção de tecnologias de autoatendimento (KOTLER, 2012). 

Como visualizado na Figura 3 a percepção dos alunos em relação aos serviços prestados 

pela Coordenação de Estágio que 41% dos estudantes afirmaram que o serviço era “bom”, 

31% “mais ou menos”, 14% que os serviços eram “ruins”, 8% dos entrevistados afirmaram 

que o serviço péssimo e 6% que os serviços são ótimos. Observa-se que a diferença do índice 

em relação à boa percepção chama a atenção para uma melhor avaliação na área, propondo 

um melhor desenvolvimento estratégico para a Coordenação. 
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Figura 3 – Percepção dos alunos em relação aos serviços prestados pela C.E. IFPB, 2015. 

 
De acordo com Kotler (2012) os serviços são intangíveis, inseparáveis, variáveis e 

perecíveis. Cada uma dessas características representa desafios e requer certas estratégias das 

organizações. A qualidade do serviço de uma empresa é testada sempre que o serviço é 

prestado.  

A satisfação dos alunos é demonstrada conforme a Figura 4, com 32% de satisfação 

pelos serviços prestados pela C.E, 29% dos estudantes são indiferentes em relação a essa 

questão, já 24% encontra-se pouco insatisfeito, 12% dos alunos demonstraram que estão 

totalmente insatisfeitos em relação aos serviços e, apenas 3% estão totalmente satisfeitos. A 

Figura 4, demonstra que os alunos satisfeitos com os serviços da Coordenação é baixo, sendo 

necessário uma análise interna para visualizar quais os reais problemas que estão sendo 

evidenciados em relação à satisfação com os serviços. Sugestões de melhoria na 

comunicação, planejamento e desenvolvimento, tanto no curto como no médio prazo, 

deixando o serviço mais rápido e eficaz. 

 

.  
Figura 4 – Satisfação dos alunos em relação aos serviços prestados pela C.E. IFPB, 2015. 
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Para Solomon (2002 apud RICARDO et al., 2008), a satisfação ou insatisfação do 

consumidor é definida pelas sensações gerais ou atitudes em relação a um produto ou serviço 

depois de adquiri-lo. Nesse contexto, se evidenciou que as expectativas que os alunos geraram 

em relação à prestação dos serviços da C.E foram atendidas pela mesma, pois 71% dos 

respondentes tem uma satisfação positiva quanto aos serviços adquiridos. 

Ao terem que responder sobre o atendimento da Coordenação de Estágio, 18% dos 

respondentes afirma ser rápido. Cerca de 10% o consideram nada burocrático, seguidos de 

27% que são indiferentes à forma de atendimento prestado, 27% declara ser devagar e 18% 

alega ser muito burocrático. Os dados na Figura 5 demonstram a falta de preocupação dos 

indivíduos da amostra de como é conduzido o atendimento, contrapondo a isso tem os que 

destacam que o processo adotado para o atendimento o torna lento, provocando uma 

insatisfação devido à duração da execução dos serviços. 

Segundo Ricardo et al. (2008) quanto maiores forem o tempo e a energia empregados 

na obtenção de um produto ou serviço, maior será a expectativa gerada no consumidor em 

relação à satisfação com o bem adquirido. 

 

 

Figura 5 – Atendimento da C.E. IFPB, 2015. 
 

Quando perguntados sobre como estão sendo divulgadas as vagas de estágio 

(principalmente pelo mural e link do site da instituição), 19% declarou que não é nada eficaz, 

41% que é pouco eficaz, 21% é indiferente e apenas 19% que é eficaz. Demonstrando que a 

maioria dos respondentes considera que os meios utilizados não são efetivos na exposição de 

informações sobre as vagas ofertadas. 

Considerando que é fundamental os alunos terem um canal de comunicação que seja 

efetivo, a Coordenação de Estágio deve buscar avaliar o desempenho dos meios utilizados 

perante os alunos como forma de adequá-los as reais necessidades dos consumidores, para 
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que as divulgações de vagas alcance ao público alvo de forma eficaz e os mesmos aproveitem 

as oportunidades que surgirem. 

De acordo com Delgado, Felipe e Brito (2013) a prestação de serviço exige do 

profissional, capacidade de conquistar seu cliente através de referências sobre seu trabalho a 

fim de alcançar a confiança, uma vez que a clientela não pode apalpar aquilo que satisfará 

seus desejos. Porém, na Figura 6 constata-se que 36% dos alunos recomendam a C.E 

porcentagem composta pelos que em geral recomenda (30%) e os que com certeza recomenda 

(6%), seguido de 36% que são indiferentes, o que acarreta um nível de indicação negativo do 

trabalho da mesma. Assim como, o fato de uma parcela de 28% dos alunos pesquisados não 

recomenda de forma alguma (6%) e não recomenda muito (22%) a C.E é um dado que deve 

ser considerado, pois demonstra implicitamente a insatisfação com os serviços recebidos. 

 

 

Figura 6 – Recomendação da C.E. IFPB, 2015. 
 

Ao serem questionados sobre a caracterização do espaço físico da C.E, 9% afirma ser 

apertado e confuso, 27% ser pequeno, seguido de 34% que alega ser mais ou menos, 29% ser 

ideal e apenas 1% grande e espaçoso. Percebe-se que os alunos não têm uma boa percepção 

sobre as características do espaço físico que é utilizado pela Coordenação de Estágio, pois ao 

tratar de percepção, é de suma importância compreender o conceito de sensação, já que existe 

uma forte ligação entre esses dois conceitos (DELGADO; FELIPE; BRITO, 2013). E 

Solomon (2011) retrata que a sensação pode ser explicada como a decorrência de estímulos, 

adquiridos pelos nossos sistemas sensoriais, onde a iluminação, matização, sonorização, 

fragrâncias e texturas correspondem às incitações transmitidas. 

A percepção inicia-se a partir do contato do indivíduo com o meio, o que se dá através 

da interação com os estímulos sensoriais. “O sistema nervoso central recebe, através dos 
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receptores sensoriais, uma série de sensações constantemente e os neurônios são estimulados 

em regiões diferentes do cérebro” (CARTER, 2003 apud OLIVEIRA, 2010, p. 429). 

E no que tange aos equipamentos e materiais da C.E, quando indagados se são 

suficientes, 73% declaram ser suficientes para o atendimento dos consumidores (alunos), 

contra 27% que alega não ser, demonstrando assim que C.E está hábil para prestar um serviço 

de qualidade. 

 

CONCLUSÕES 

Assim, após percorrer todas as etapas da pesquisa, principalmente na interpretação dos 

dados coletados, verificou-se que a amostra participante da pesquisa afirma estar satisfeita 

com a instituição de um modo amplo, de forma que indicariam os seus serviços a outras 

pessoas, pois a consideram uma instituição com credibilidade, que tem uma boa estrutura e 

ensino de qualidade. Observou-se também que uma parcela expressiva não conhece de fato as 

atribuições da Coordenação de Estágio, algo que faz com que o público alvo não utilize em 

sua totalidade dos serviços desenvolvidos no setor. 

Ainda foi possível verificar que a satisfação dos participantes da pesquisa em relação 

aos serviços da C.E tem um bom nível, contudo demonstra também uma alta taxa em os 

alunos sentem-se um pouco insatisfeitos como os serviços que são executados. Isso pode ser 

visto em seguida, onde afirmam que o serviço é devagar, algo que pode ser destacado em 

instituições públicas de gestão tradicional por conta dos trâmites concernentes ao processo. 

Também se evidenciou que as formas adotadas para divulgação das vagas de estágio 

não tem surtido o efeito a que se propõe, pois os alunos destacaram que o mural e o link são 

pouco eficazes para comunicar as informações.  

Sugere-se ao setor que desenvolva e cultive uma relação de parceria com os alunos da 

instituição para que haja um aperfeiçoamento dos processos, que a C.E trabalhe visando 

ajustar as desconformidades de informação entre os setores, como forma de agilizar o 

processo de cadastro dos estágios. A Coordenação de Estágio deve avaliar o desempenho dos 

meios utilizados para divulgar as vagas perante os alunos como forma de adequá-los as reais 

necessidades dos consumidores e os mesmos possam aproveitar melhor as oportunidades que 

surgem. Divulgar mais o setor e suas atribuições para os alunos, como forma de manter em 

circulação as informações essenciais para os alunos. 
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RESUMO: Diante das crises energéticas mundiais as fontes renováveis de energia ganham 
destaque, e o uso da energia gerada pelos ventos vem sendo estudada pelos benefícios de ser 
limpa e renovável. Sendo assim, a utilização da energia eólica como fonte alternativa vem 
crescendo no Brasil e no estado do Rio Grande do Norte ante seu potencial de vento o ano 
todo. Este estudo teve o objetivo de identificar os impactos gerados pela energia eólica no 
âmbito econômico em Lagoa Nova/RN, local montanhoso e de ventos constantes. Assim, o 
estudo foi realizado com abordagem qualitativa, a qual foi aplicada entrevista semiestruturada 
com dois entrevistados denominados de Ator 1 e Ator 2. Os resultados do estudo apontaram 
que o advento do parque eólico trouxe, principalmente, impactos econômicos e sociais à 
cidade de Lagoa Nova. Tais impactos repercutiram, nas perspectivas dos agentes envolvidos, 
em circunstâncias positivas e negativas. Considera-se que o aumento da renda ocorreu na 
população analisada, contudo, algumas ressalvas podem ser pontuadas no intuito de facilitar a 
relação entre as empresas de energia eólica e a sociedade local. As principais dificuldades 
encontradas foram a carência de um maior esclarecimento sobre as condições contratuais de 
locação de terras, por parte das empresas, e uma participação mais ativa da gestão municipal 
na integração entre as companhias de energia eólica e a população. 
Palavras–chave: Energia eólica, renda, sociedade 
 

ANALYSIS OF THE IMPACT OF WIND PARK IN INCOME 
GENERATION OF A COMMUNITY SAWS OF RIO GRANDE DO 
NORTE 
 
ABSTRACT: Faced to world energetic crisis the renewable energy sources are highlighted 
and the use of energy created by wind has been studied due to its benefits in being clear and 
renewable. So the use of wind energy as alternative source has been growing in Brazil and in 
Rio Grande do Norte state because their wind potential in the entire year. This study had the 
goal in identifying the impacts created by wind energy in the economic sphere in Lagoa 
Nova/RN, where there are mountains and constant wind. Therefore, the study was 
accomplished by doing qualitative approach, in which a semi-structured interview with two 
people from the community and workers from the wind park called by actor 1 the actor 2.The 
study results show that the wind park advent provided economic and social impacts to the city 
of Lagoa Nova, mainly. These impacts echoed in positive and negative circumstances, 
according the involved agents. It considers that occurred an increase in income in the 
analyzed population, however some conditions can be punctuated in order to facilitate the 
relationship between the wind energy companies and the local citizens. The main difficulties 
that were found were the lack of a better elucidation by the companies about the land lease 
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contractual conditions as well as the lack of more active participation of the municipal 
management in integrating the wind energy companies and the population. 
KEYWORDS: Wind energy, income, society 

INTRODUÇÃO 

As energias renováveis são alternativas para suprir as necessidades energéticas de uma 

sociedade, através do aproveitamento dos recursos naturais disponíveis, de forma sustentável 

e com o mínimo de dano ao meio ambiente. A principal fonte de energia elétrica no Brasil 

provém das usinas hidrelétricas. Entretanto, essa matriz enérgica tem sido muito prejudicial 

ao ecossistema, diante da interferência na fauna, flora e diversos impactos ambientais. No 

cenário que vivenciamos das mudanças climáticas, as energias renováveis surgem como uma 

oportunidade de gerar uma energia, baseando-se em projetos socialmente aceitos, 

ecologicamente sustentáveis e economicamente viáveis. Sendo a energia eólica uma das 

melhores alternativas de produção energética renovável do Rio Grande do Norte. 

A energia eólica é uma das formas de geração de energia limpa, fornecida pela força dos 

ventos. Os parques eólicos têm apresentado uma expectativa de crescimento e expansão no 

Brasil e em todo o mundo, sendo o Rio Grande do Norte um dos maiores polos produtores 

desse tipo de energia no país. A comutação proporcionada pelo emprego de fontes renováveis 

de energia empenha-se em modificar a realidade ambiental e social. 

A realidade da energia eólica reflete a existência de fatores imprescindíveis para a 

eficácia do processo. Dentre eles, a viabilidade regional mostra-se importante para a 

implantação e sustentabilidade da obtenção de energia eólica no território potiguar. A 

necessidade de habilidades e competências para a transformação desse recurso natural em 

produto/serviço exerce influência no desenvolvimento de renda. Nessa perspectiva, a 

instalação dos parques eólicos traz impactos em diversas áreas para a população local que os 

recebe, pois altera aspectos ambientais, sociais e econômicos.  

A problemática abordada nessa pesquisa pretende diagnosticar quais são as 

contribuições que a implantação dos parques de energia eólica tem na geração de renda no 

município de Lagoa Nova/RN. 

Este estudo tem como objetivo geral identificar os impactos gerados pela energia eólica 

no âmbito econômico na região de Lagoa Nova/RN.  

Para a consecução do objeto geral será necessário atingir os objetivos específicos 

abaixo: 

 Analisar a expectativa e as consequências que o comércio local percebeu em relação a 

presença dos parques na cidade de Lagoa Nova;  
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 Verificar o impacto das instalações eólicas na renda de um locador de terras da 

comunidade. 

Com o intuito de verificar o impacto provocado por esses parques no aumento da renda 

local, este estudo justifica-se por buscar entender as mudanças trazidas à população de Lagoa 

Nova. 

O desenvolvimento do setor de energia eólica no município propicia a oportunidade de 

analisar, refletir e compreender como a instalação dos parques eólicos interfere na vida de 

seus colaboradores e na comunidade local. A identificação dos impactos trazidos diante dos 

investimentos em energia eólica é importante para entender o reflexo dessa matriz enérgica 

em vantagens na geração de renda. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente artigo baseia-se em uma pesquisa exploratória, caracterizada segundo Gil 

(2008, p. 27) por ter, como principal finalidade, desenvolver e esclarecer ideias, tendo em 

vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores. Além de ser desenvolvida com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato. 

A coleta de dados foi realizada por meio de duas entrevistas, cada uma com cinco 

perguntas predeterminadas, que foram modeladas de acordo com os objetivos deste estudo. 

Foram entrevistados dois atores, sendo o Ator 1 um morador local, cujas terras foram locadas 

aos parques eólicos, e o Ator 2, um comerciante local. 

A entrevista foi do tipo semiestruturada, que, de acordo com Boni e Quaresma (2005 

p.75) “combinam perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a possibilidade de 

discorrer sobre o tema proposto”. Segundo os autores, essa abordagem é caracterizada por 

previamente definir um conjunto de questões elaboradas em um contexto muito semelhante ao 

de uma conversa informal.  

Além disso, a entrevista foi realizada de forma focalizada, utilizando um roteiro de 

tópicos relativos ao problema estudado e os entrevistadores tiveram liberdade de direcionar as 

perguntas, sondando razões e obtendo esclarecimentos. 

O roteiro foi previamente estabelecido, elaborado e efetuado com pessoas selecionadas 

de acordo com o objetivo da pesquisa. Levando em consideração que o estudo segue uma 

linha de análise, sendo ela a geração de renda, a coleta de dados é direcionada de acordo com 

a atuação dos agentes. 
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Para a finalização deste estudo, as respostas capturadas foram analisadas e seus dados 

interpretados com base em uma fundamentação teórica sólida, com o desígnio de identificar 

os impactos da instalação do parque eólico em Lagoa Nova para a geração de renda. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os impactos advindos com a chegada dos parques eólicos são diversos, de acordo com a 

natureza das modificações no local de produção da energia. Na relação da empresa do ramo 

eólico e locador de terra para instalação de aero geradores, o processo decisório dá-se através 

de reuniões entre os envolvidos.  

A respeito de sua decisão para locação das terras, o Ator 1 afirmou que: “As primeiras 

reuniões eram um pouco confusas para compreender, o ministrante da reunião aparentemente 

não era brasileiro, mas espanhol, então não dava para entender tudo que ele falava”. O 

entrevistado informou que recebe pela locação das terras e receberá, conforme especificado 

em seu contrato, rendimentos pela geração da energia, mas deixa implícito que acredita ter 

perdido a oportunidade de faturar mais com o arrendamento das terras, quando disse: “Um 

grupo de 13 pessoas para formar uma propriedade de até 600 hectares, provavelmente se fosse 

individualmente seria melhor, mas não tínhamos conhecimento”. 

O locador das terras demonstrou não ter tido uma base sólida que fundamentasse sua 

decisão, e que a fez embasado em orientações da empresa – que segundo ele mesmo não 

foram suficientes em todos os aspectos – e no comentário de pessoas que supunham o 

contrato com a energia eólica ser um negócio seguro. O Ator 1 demonstrou um sentimento de 

insegurança na sua relação com o setor da energia eólica e este pensamento foi expresso nas 

seguintes falas: “Eu não quero ser enganado” e “Às vezes eu fico perguntando, ‘tu já sabe 

quanto vai receber?’ A gente vai receber por rendimento, hoje rendeu mais, amanhã rendeu 

menos, pronto, fica nisso. Tá muito nessa questão, como a gente articulou com o advogado, a 

tendência é Deus levar”. O posicionamento do entrevistado é decorrente do desconhecimento 

do retorno financeiro, que será de acordo com a energia gerada e afetado pelas variações do 

dólar. 

Ao ser questionado sobre a projeção a longo prazo, o Ator 1 demonstrou um 

comportamento movido pela insegurança, oriunda da falha de comunicação e falta de 

esclarecimentos sobre os valores financeiros que a família irá receber com a geração da 

energia produzida nas torres que estão em seu território. Quando indagado sobre a 

permanência na atividade agrícola, o Ator 1 declarou que permanece exercendo a atividade de 

agricultor, “minha vontade é só ‘tá lá’, não quero abandonar”. Esse comportamento é comum 
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entre famílias da região, mas devido à seca e a presença de pragas, muitas atividades foram 

encerradas e a produção foi prejudicada. 

Sobre o destino da renda proveniente do arrendamento de suas terras, o Ator 1 aplica o 

retorno financeiro em procedimentos médicos necessários para a manutenção da saúde da 

família do Ator. Ele argumenta que, decorrente da peculiaridade que o seu contrato apresenta, 

ele aguarda o aumento da renda após o início da atividade do parque: “o que a gente ‘tá’ 

recebendo ainda não é suficiente, mas ainda tem o ‘complemento’, eu não sei quanto isso ai 

vai ser, eu tinha até interesse de saber isso hoje”. O Ator 1 relatou que futuramente, com o 

aumento da arrecadação dos valores monetários, em virtude de seu contrato permitir o 

recebimento proporcional a quantidade de energia gerada, o objetivo do entrevistado é investir 

na produção agrícola e na propriedade. 

Sobre o efeito trazido pela presença dos parques no município, com vistas a obter a 

perspectiva do comércio local, questionou-se ao Ator 2 se o mesmo havia criado expectativa 

de aumento do número de clientes ao saber da implantação do parque eólico e se elas foram 

atendidas. O Ator 2 afirmou que observou a movimentação das pessoas na cidade, mas 

também a acomodação da concorrência nos empreendimentos de restaurante e hotéis. De 

acordo com as informações obtidas e repassadas ao comerciante, a expectativa de duração das 

obras das usinas eólicas seria de dez anos. Dessa maneira, o entrevistado investiu no seu 

negócio e obteve significativo aumento da sua rentabilidade financeira.  Recorrendo ao 

abordado por Simas e Pacca (2013, p.102), pode-se inferir que: 

Além dos proprietários de terras diretamente envolvidos com a implantação das 
usinas e os trabalhadores na construção e O&M, outros atores locais podem ser 
beneficiados com os projetos de energias renováveis. Durante o período de 
construção, há um aumento da demanda por bens e serviços para o volume de 
pessoas envolvidas na obra, como hospedagem e alimentação. 

Para descobrir se realmente o público advindo das instalações eólicas promoveu 

alteração na economia local, foi perguntado ao Ator 2 sobre quem são seus clientes 

atualmente, e o mesmo afirmou: “[...] hoje a gente está... se vocês passarem aqui no horário 

do almoço, tem um tumulto de gente muito grande, isso a maioria são peões, a gente tenta 

encaixar para que família e eles andem em harmonia”. 

Com o intuito de perceber o grau de contribuição na economia local, foi questionado ao 

Ator 2 se o nível de inadimplência do seu estabelecimento tem aumentado ou diminuído. 

Quanto a inadimplência em seus estabelecimentos, o Ator 2 disse que é baixa, informação que 

foi reforçada quando falou: “Então, a inadimplência eu tenho em torno de 5 a 6% no máximo, 

isso devido as empresas, porque o nosso público cotidiano nunca nos deu problema”. Afirmou 
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também que o prejuízo obtido no ano passado foi de três mil e oitocentos reais com uma das 

empresas do ramo eólico. O entrevistado reconheceu o risco de fornecer serviços a empresas 

que não conhece, por se tratarem de empresas cujas informações são de difícil acesso, mas 

demonstra-se satisfeito com o faturamento de seus empreendimentos.  

Sobre a contribuição que a implantação de parques eólicos proporciona para o 

desenvolvimento econômico da região, Simas (2016, p. 34) aponta o “desenvolvimento 

regional e local, principalmente em zonas rurais e a criação de empregos” como principais 

benefícios socioeconômicos presenciados após a instalação de energias renováveis. O 

crescimento econômico apresentado pela autora, refere-se à geração ou ampliação de 

atividades econômicas, resultando no crescimento na renda, aumento do PIB municipal e 

estadual, arrecadação de impostos e ampliação da oferta de bens e serviços. 

Quando interrogado sobre a percepção da comunidade de Lagoa Nova em relação as 

consequências da implantação dos parques eólicos, o Ator 2 expressou a necessidade de maior 

participação do poder público como agente controlador para o cumprimento das atividades 

que minimizem os aspectos negativos trazidos pela chegada da energia eólica, para a 

população. Em entrevista, ele relatou: “Malefícios esses que poderiam ser contornados se a 

nossa gestão intervisse, mas não há intervenção”. O entrevistado apontou a incumbência que 

as empresas do ramo eólico têm de destinar uma certa percentagem do seu capital para 

investir em infraestrutura na região onde serão implantados os parques eólicos. O entrevistado 

completou: “Só que para isso, o nosso município tem que chegar junto, tem que cobrar e não 

é o que acontece. Então para elas é lucro, porque ninguém ‘ta’ cobrando e elas não estão 

investindo e aquilo volta para o bolso dela e depois que elas vão embora a gente é que fica 

com o prejuízo”. Uma produção que permita o desenvolvimento da sociedade é 

significativamente importante por proporcionar o alcance da eficiência a longo prazo. Tal fato 

foi documentado por Goldemberg, et al (2010, p. 61): 

Fornecer os serviços de energia necessários para manter o crescimento econômico e, 
por outro lado, evitar uma situação em que a falta de acesso a esses serviços restrinja 
o crescimento e o desenvolvimento continua sendo um objetivo programático central 
para todas as nações. 

Os benefícios da instalação dos parques eólicos em uma região são percebidos, com 

mais facilidade, por parte dos moradores, com os arrendamentos dos terrenos para a 

implantação dos aero geradores, em comparação à comunidade em geral. O Ator 2 afirmou: 

“para algumas pessoas elas trouxeram benefícios, para as pessoas que as torres estão em suas 

terras estão tendo retorno, mas para a maioria da população não está tendo retorno”. Quando 

questionado a respeito dos benefícios proporcionados ao seu estabelecimento, o entrevistado 
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afirmou que a ampliação de seus negócios se relacionavam diretamente à chegada do parque 

eólico no local, o Ator 2 afirmou que “Minha expansão nos negócios foi dependente, quase 

que completamente, das empresas eólicas”. Ou seja, o surgimento de novos clientes 

proporcionou que o empreendedor aumentasse a estrutura física do estabelecimento, 

melhorasse a qualidade dos serviços e contratasse mais empregados. Essa realidade converge 

com Simas e Pacca (2013, p.102) ao afirmarem que “fornecedores de bens e serviços dentro 

das comunidades podem ser beneficiados com a construção do projeto, e aumenta a renda 

total da comunidade, além de criar oportunidades de empregos temporários fora da obra”.  

O Ator 2 apontou que o aumento da renda das pessoas que foram contratadas pelos 

parques e dos locadores das terras proporcionou o reconhecimento dos pontos positivos da 

atividade dos parques eólicos, presente também na percepção dos comerciantes que 

realizaram investimentos em seus empreendimentos para atender a demanda proveniente da 

chegada de colaboradores dessas empresas. A compreensão desse Ator é corroborada por 

Simas (2016) ao indicar a criação de novos negócios como um elemento fundamental para 

promover o desenvolvimento da região, incentivando principalmente pequenas e médias 

empresas. 

 

CONCLUSÕES 

De forma ampla, pode-se compreender que a chegada dos parques eólicos influencia a 

sociedade do local de sua instalação em diversos aspectos. Conforme foi diagnosticado nesta 

pesquisa, alterações de cunho socioeconômicos são as mais comuns, como principalmente: a 

renda gerada aos locadores de terras e o aumento da demanda para o comércio local. Nesse 

sentido, a energia eólica apresenta-se como fator gerador de oportunidades para o comércio da 

região, por ter fomentado os investimentos em atividades empreendedoras para atender, 

inicialmente, a demanda dos colaboradores dos parques eólicos que chegaram na região. 

Dentre os aspectos negativos destacam-se: a falta de esclarecimentos aos locadores de 

terras no ato dos contratos; e ausência da participação do poder público como agente 

controlador. 
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RESUMO: A Orla de Atalaia, localizada no município de Aracaju-SE, é um dos atrativos 
turísticos de maior visibilidade do Estado, sendo considerado um empreendimento de grande 
beleza cênica. Tendo como fundamento a acessibilidade ao bem e espaço público, buscou-se 
pelo presente estudo analisar as condições de acessibilidade e lazer na Orla de Atalaia no 
município de Aracaju-SE, na perspectiva dos deficientes visuais. Isto porque é preciso o olhar 
sobre a pessoa com deficiência visual, na prerrogativa do respeito ao cidadão e do 
cumprimento do Direito Público, inclusive com acesso ao lazer. Para atingir a finalidade da 
pesquisa foram realizadas pesquisas bibliográficas, busca de dados em instituições públicas, 
visitas in loco à Orla de Atalaia, além da aplicação de questionário semi estruturado com 
portadores deficiência visual onde os mesmos relataram as suas principais dificuldades a 
respeito da Orla de Atalaia. Foram realizadas ainda, entrevistas, com o próprio arquiteto 
elaborador do projeto da Orla de Atalaia, com psicóloga e com representantes de associações. 
Deste modo, foi possível constatar que para a concretização da questão acessibilidade para os 
deficientes visuais, ainda é preciso investimentos, além de educação como um todo. Na Orla 
de Atalaia isso é ainda mais visível, uma vez que é preciso uma reestruturação dos 
equipamentos existentes para que a acessibilidade possa ser democrática efetivamente a todos. 
Acredita-se que o turismo possa ser um integrador social e um importante elemento para a 
bandeira da acessibilidade. 
Palavras–chave: deficiência visual, lazer, orla marítima, turismo acessível 
 

ANALYSIS OF THE CONDITIONS OF ACCESS AND LEISURE ON 
THE ORLA ATALAIA THE PERSPECTIVE OF THE VISUALLY 
IMPAIRED ARACAJU / SE 
 
ABSTRACT: The  edge Watchtower, located in the municipality of Aracaju-SE is one of the 
biggest tourist attractions of the state visibility, and is considered a great scenic beauty 
venture. With the foundation accessibility to good and public space, was sought by this study 
is to analyze the conditions of accessibility and leisure in Orla de Atalaia in the municipality 
of Aracaju-SE, in view of the visually impaired. This is because it takes the look of the 
visually impaired person, the prerogative of respect for the citizen and the fulfillment of 
public law, including access to leisure. To achieve the purpose of the research was conducted 
literature searches, search data in public, on-site visits to Orla de Atalaia, plus a questionnaire 
semi structured visually impaired patients where they reported their main difficulties about 
Orla watchtower. They were also carried out interviews with the makers own architect Orla de 
Atalaia project with psychologist and representatives of associations. Thus, it was found that 
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accessibility for the visually impaired also needs investment, and education as a whole. In 
Watchtower Orla this is even more visible, since it takes a restructuring of existing equipment 
so that accessibility can be effectively democratic at all. It is believed that for the visually 
impaired tourism can be a social integrator and an important element in the banner of 
accessibility. 
KEYWORDS: Visual impairment, leisure, seafront, accessible tourism 
 

INTRODUÇÃO 

A pessoa com deficiência visual precisa ter garantido o seu direito à acessibilidade aos 

espaços públicos e de lazer. Neste contexto, a Orla de Atalaia, em Aracaju-SE, apresenta-se 

como espaço de lazer e entretenimento público, que por sua natureza, deveria garantir livre e 

amplo acesso a todas as pessoas, inclusive para pessoas portadoras de deficiência visual. A 

inclusão social, através do turismo, pode e deve ser incentivada através de ações políticas, 

mas também de ações individuais e coletivas. 

Dentre os diferentes tipos de deficiências existentes, o foco deste trabalho é a pessoa 

com deficiência visual. As pessoas que apresentam essa limitação enfrentam diversas 

barreiras em seu cotidiano, como exemplo: caminhar por calçadas com buracos, atravessar 

ruas com inclinações e degraus, entre outros problemas. Dado o exposto, observou-se nesta 

pesquisa que apesar de existir uma ampla legislação que garante os direitos dos deficientes 

visuais, pouco se é colocada em prática. Na maioria dos casos, os mesmos precisam abdicar 

de ir a determinados lugares com mais frequência em razão destes locais não estar preparados 

para recebê-los.  

Essa pesquisa definiu como objetivo geral analisar as condições existentes na Orla de 

Atalaia para a prática do lazer na perspectiva dos deficientes visuais. Deste modo, busca-se 

através dessa pesquisa colaborar com os estudos acadêmicos relacionados a esta temática, 

bem como contribuir para a discussão e incentivo do turismo igualitário e o lazer 

participativo, independente da capacidade física que o indivíduo detenha. 

Já os objetivos específicos contemplam as práticas de lazer existentes que estão 

disponíveis para os deficientes visuais na Orla de Atalaia, além do levantamento das suas 

necessidades específicas. Neste sentido, através do cruzamento das entrevistas, dos 

questionários aplicados e visitas à Orla, foi possível constatar as limitações e facilidades de 

acessibilidade de visitantes com deficiência visual no atrativo da Orla de Atalaia. Deste modo, 

serão apresentadas sugestões para otimização da estrutura de acesso aos equipamentos e 

melhoria da estrutura nesse ambiente de lazer. 

Entende-se que para os deficientes visuais a prática do lazer permite uma fundamental 

inclusão social, tendo como consequência a livre independência do mesmo e o despertar da 
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sua autoestima como ser humano. Espera-se também com a publicação deste artigo colaborar 

para divulgar que a limitação visual não é uma barreira para o bem estar e lazer da pessoa 

com esta deficiência. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para caracterização do estudo foi realizada uma pesquisa fenomenológica na qual se 

observa a visão do pesquisado tendo como destaque a compreensão da experiência vivida 

pelos deficientes visuais, o procedimento adequado consiste em requerer a um grupo de 

indivíduos que exponham por escrito sua própria experiência (VAN MANEN, 1990). Desta 

forma se captou por meio de entrevistas e visitas in loco à Orla de Atalaia as principais 

informações necessárias para desenvolvimento do estudo produzindo uma pesquisa de caráter 

qualitativo-descritivo.  

Houve ainda, levantamento qualitativo dos equipamentos existentes na Orla e avaliação 

se os mesmos eram aproveitados pelas pessoas que frequentavam aquele ambiente de lazer, 

sobretudo os deficientes visuais, objeto do estudo em questão. Ao realizar a pesquisa 

exploratória no atrativo turístico, pode-se analisar quais eram as principais barreiras que os 

deficientes visuais possuíam para a prática do seu lazer pessoal na Orla de Atalaia.  

Foi realizada pesquisa documental e levantamento de dados secundários qualitativos e 

quantitativo, em fontes e instituições oficiais, bibliografia e internet. Foram utilizados dados e 

informações da Associação Dos Deficientes Visuais de Sergipe (ADEVISE), Secretaria 

Municipal de Indústria Comércio e Turismo (SEMICT). 

Os questionários apresentaram perguntas em relação ao lazer dos deficientes visuais na 

Orla de Atalaia, suas principais expectativas sobre os equipamentos de lazer da Orla de 

Atalaia e sugestões de melhorias. O presidente da ADEVISE foi questionado sobre as 

atividades realizadas pela instituição na Orla de Atalaia. Já o arquiteto responsável pelo 

projeto de construção, o foco das questões recaiu no projeto de construção da Orla, na 

intenção de investigar até onde a concepção da Orla de Atalaia considerou a acessibilidade 

para as pessoas com deficiência naquele ambiente de lazer. Já a psicóloga foi indagada sobre 

os aspectos positivos do lazer para as pessoas com deficiência visual. Por meio do 

questionário aplicado aos deficientes visuais foi possível traçar um quadro de avaliação 

contendo: as limitações e facilidades de acessibilidade dos visitantes com deficiência visual 

no atrativo da Orla de Atalaia. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para fundamentação da pesquisa de campo considerou-se as perspectivas dos portadores 

de deficiência visual em relação à Orla de Atalaia como atrativo de lazer. Por meio das 

entrevistas pode-se notar que poucos indivíduos têm disposição de frequentá-la por considerar 

que a mesma não apresenta acessibilidade suficiente para sua utilização. De acordo com o 

avaliado oferecem-se os seguintes dados sobre a frequência dos deficientes visuais a Orla de 

Atalaia: 50% dos pesquisados somente frequentam esse atrativo turístico uma vez no mês, 

20% frequentam uma vez por semana, 10% frequentam uma vez ao ano e 20% não 

frequentam de nenhuma forma aquela localidade. 

A Orla de Atalaia apresenta diferentes atrativos de lazer para recepcionar os seus 

visitantes, como exemplo: seis parques infantis, lagos para passeio de pedalinho, passarelas 

por sobre as areias de acesso ao mar, parede de escaladas, complexo de esportes radicais, 

Delegacia Especial voltada ao turista, entre diversos outros equipamentos turísticos. Esta orla 

marítima tem ainda espaço para a realização de feiras e eventos.  

De acordo com Almeida et.al (2012)  o espaço da Orla é uma área muito atrativa em 

termos de entretenimento para a população, contudo apresenta dificuldades estruturais no 

mencionado ambiente e seus aparelhamentos de lazer para atender pessoas com necessidades 

especiais, incluindo-se os deficientes visuais em razão de quando elaborado o projeto e a 

implementação não se havia a obrigatoriedade de exigências legais para atender a esse tipo de 

público especifico. Completando, Mendes et al (2013) expôs que as políticas públicas no 

momento da criação do Projeto da Orla de Atalaia, pouco se preocuparam com acessibilidade 

dos cidadãos sendo que todos tivessem acesso ao lazer de maneira democrática, independente 

das suas limitações naturais. Conforme Almeida et.al (2012) a Orla de Atalaia apresenta os 

seguintes espaços de lazer: espaço cultural, espaço físico-esportivo, espaço social e espaço 

infantil. Seguindo essas categorias pode-se analisar as principais barreiras do deficiente visual 

para realizar visitação nessa localidade turística: · 

No espaço físico das quadras esportivas foi observado que ao redor das mesmas existia 

a presença de piso tátil, sendo que este segue uma reta e não dá acesso a estas quadras, o que 

impossibilita o acesso do deficiente visual para o outro lado das quadras; outro equipamento 

observado foi a Praça de Eventos, onde verificou-se que o local mostra-se com várias 

depressões de terrenos, não possui a pista tátil necessária para os portadores de deficiência 

visual ou sensorial, o que dificulta a localização de direção dos próprios. Outro problema 

registrado foi ausência de sinais sonoros nas passagens da praça para lanchonetes e 



 

10680 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

restaurantes no entorno, ou seja, não existem placas informativas que instituam uma 

comunicação para a acessibilidade. 

O arquiteto responsável pela criação do projeto Orla de Atalaia propõe a ideia que os 

gestores observem os diferentes modelos de acessibilidade pública existente em outros 

lugares, que consequentemente possam ser empregadas em Aracaju usando a tecnologia como 

sua principal aliada para quebrar as barreiras físicas e assim garantir uma melhor 

independência para os portadores de deficiência ou que detenham mobilidade reduzida. 

A respeito do acesso à faixa de areia da praia de Atalaia, constatou-se que esse acesso 

tem relação com o nível da perda da visão, ou seja, os que detêm menor deficiência visual 

conseguem frequentar essa área sozinhos, já os que são portadores deficiência visual total 

somente vão acompanhados. Isto ocorre em virtude dessa área não possuir uma rampa ou um 

piso favorável ou tecnologia apropriada para o acesso dos mesmos. Ressalta-se o fato dos 

ambulantes e comerciantes da praia que não estão adaptados para atender pessoas deficientes. 

Diante do exposto, os deficientes visuais, de modo geral, preferem frequentar a praia 

acompanhados dos familiares. A propósito do atendimento em estabelecimentos de bares e 

restaurantes da Orla de Atalaia, os entrevistados relataram que desconhecem restaurantes 

acessíveis na Orla de Atalaia que atendam às necessidades dos mesmos. Infelizmente, os 

restaurantes não oferecem cardápios em braille ou com letras em tamanhos maiores para 

auxiliar o seu atendimento. Os empreendimentos de A&B mais citados como melhores para 

atendimento ao público deficiente foram: Restaurante “Cariri” e do Restaurante “Pastel da 

Jane”. Tal conclusão foi corroborada pelas associações de classe. Os entrevistados relataram 

que estes estabelecimentos possuem atendimento adequado, com estrutura satisfatória, 

inclusive com piso tátil que facilita o seu acesso.   

Constatou-se que a pista da patinação e a pista de skate raramente são utilizadas pelos 

deficientes visuais de zero ou baixa visão. Na pesquisa diagnosticou-se que 60% dos 

entrevistados não fazem uso da pista de patinação, sendo que 10% o consideram ótimo 

equipamento, 10% regular e 20% consideram bom. A pista de skate 30% os entrevistados 

opinaram como ruim, 20% regular e 50% como um espaço bom. 

Com relação às quadras poliesportiva da Orla de Atalaia e quadras de futebol, pode-se 

nota que dos entrevistados 40% não utilizam as quadras de futebol e 20% não utilizam o 

restante das quadras esportivas, entrevistados relataram que as próprias possuem precária 

acessibilidade e por essa razão pouco se aproveitam das mesmas sendo quase inexistente a 

apresentação de pisos táteis. Na perspectiva dos deficientes visuais, as quadras poliesportiva 

precisam ter a sinalização otimizada para que possa ser utilizada por todos. 
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Ainda referindo-se à prática desportiva, pode-se destacar as áreas de ciclovias e 

complexos com aparelhos de ginástica. Segundo os entrevistados, somente utilizam esses 

equipamentos os portadores de deficiência visual mediana, sendo considerados espaços 

públicos bons.  

A Orla de Atalaia também tem espaço para área cultural que é o Centro de Arte Jota 

Inácio, onde acontecem exposições de arte, artesanato, além de possuir galerias na qual esses 

produtos artesanais podem ser vendidos e comercializados. Porém a acessibilidade é 

insuficiente para os deficientes visuais, uma vez que neste estabelecimento não há piso tátil 

em sua estrutura, e nem identificações nas portas das suas pequenas lojas em braile ou com 

letras aumentadas. 

Outro atrativo localizado na Orla é o Oceanário de Aracaju - Projeto TAMAR que é o 

primeiro oceanário do Nordeste e o quinto do Brasil. Este aglomera em média setenta 

espécies diferentes animais marinhos originárias de Sergipe, exibidos em dezoito aquários, 

sendo um dos locais mais visitados entre os entrevistados.  Os entrevistados expuseram que 

como o Oceanário é um forte atrativo turístico deveria apresentar um mapa tátil para os 

frequentadores com deficiência visual. Fora esta observação, o Oceanário dispõe de 

funcionários com sensibilidade para atender os deficientes visuais, por isso é avaliado por 

40% dos entrevistados como um atrativo bom, para outros 20% dos entrevistados como 

regular e 40% restante não utiliza esse atrativo para prática de lazer.  

Na proximidade do Oceanário de Aracaju existe a região dos lagos, que são 

considerados um dos pontos mais bonitos da Orla, um local para confraternização, onde 

inúmeras famílias se reúnem para realizar piqueniques e outras atividades. Para os deficientes 

visuais a única dificuldade do local é a não existência do piso tátil em seu entorno para 

promover a orientação desse indivíduo com mobilidade reduzida. Do mesmo modo, necessita 

de uma melhor sinalização visual, mas em geral 40% dos e entrevistados afirmam que é um 

lugar bom para se divertir e estar com a família , 20% expuseram considera-lo regular que 

precisa realizar melhorias, a exemplo, colocar um mapa tátil para uma melhor orientação da 

pessoa com deficiência visual  e 40% relataram não frequenta-lo.  

Pode-se afirmar que a Orla de Atalaia é um espaço bem democrático, em questão de 

diversão para todas as idades, contudo, as crianças com deficiências apresentavam algumas 

dificuldades no momento de frequentar os parques infantis, dentre os quais o “Mundo da 

Criança”. Visto que na área infantil não existem brinquedos apropriados, pisos táteis e 

nenhuma forma de identificação em braille. Apesar de entender que a criança estará 
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acompanhada de um adulto, é preciso estimular a sua independência para que ela, apesar da 

sua mobilidade reduzida, desenvolva-se de maneira saudável e lúdica.  

De acordo com a psicóloga entrevistada, o lazer para as pessoas com deficiência é de 

suma importância para independência, fortalecimento da autoestima, além de permitir viver 

experiências necessárias para a inclusão social.  

 

CONCLUSÕES 

Os resultados deste estudo demonstram que a realidade vivida pelos deficientes visuais, 

que querem desfrutar da Orla de Atalaia, necessita de atenção do poder público e das pessoas 

de um modo geral. É fundamental a instalação e manutenção de calçadas sem barreiras, pisos 

táteis instalados de maneira correta, sinalização sonora nos semáforos, altura adequada para as 

barreiras verticais (tal como placas de sinalização, por exemplo), brinquedos seguros e 

adaptados para crianças com deficiência. 

Uma vez que apesar dos requisitos estabelecidos nas normas ABNT, na prática a mesma 

não foi integralizada na construção do espaço Orla de Atalaia. Recomenda-se que seja 

realizado um estudo de viabilidade de instalação de sinalizações sonoras no decorrer da Orla 

de Atalaia, assim como, de placas sinalizadoras em braille, principalmente nos equipamentos 

de apoio e atrativos da Orla, a revisão dos pisos táteis da Orla com o emprego onde eles ainda 

não se apresentam.  

Recomenda-se ainda, maior fiscalização nos bares e restaurantes para que os mesmos 

obedeçam às normas de acessibilidade estabelecidas pelas leis em vigor, inclusive o 

cumprimento da Lei municipal nº 4.634/2015 que estabelece a necessidade e criação de 

cardápios em braile. É preciso que o poder público também viabilize a implantação de mapas 

táteis, pelo menos a cada cem metros em toda extensão da Orla de Atalaia, isto para facilitar a 

locomoção dos deficientes visuais e assim promover o lazer inclusivo e cidadania justa para 

todos. 

Sendo assim, espera-se ter colaborado com a temática acessibilidade para os portadores 

de deficiência visual e que novos estudos sejam realizados voltados para os portadores de 

deficiências diversas em outros atrativos turísticos de Sergipe. Destarte, a difundir-se 

seriedade da acessibilidade no meio turístico e consequentemente transformar a realidade dos 

deficientes visuais, garantindo-lhe o direito constitucional de ir e vir, aliada à qualidade de 

vida. 
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RESUMO: Com a modernização das organizações, sabe-se que elas estão constantemente na 
busca da eficácia em seus processos. Na comunicação organizacional não é diferente. Para ter 
uma comunicação interna mais assertiva deve-se investir em meios, processos e tecnologias 
inovadoras para se obter uma resposta positiva do público interno.  Entretanto, inserir uma 
tecnologia para isso, a qual ainda não foi largamente estudada pela organização, pode implicar 
na rejeição pelo público alvo e, consequentemente, não obtenção de êxito para os objetivos 
comunicacionais da organização. Nesse contexto, esta pesquisa teve como objetivo analisar os 
requisitos necessários para a implementação do QR code na comunicação organizacional 
(interna) do Ifam campus Manaus Centro- IFAM-CMC. É um estudo do tipo qualitativo, com 
caráter exploratório. Aplicou-se um questionário estruturado para os alunos. Foram 
selecionados, aleatoriamente, os alunos dos cursos de ensino superior do campus. Os 
resultados foram convertidos em gráficos e tabelas. Portanto, em relação a comunicação 
interna, a pesquisa mostrou que os alunos apontaram nível intermediário de insatisfação em 
relação a comunicação interna adotada pelo campus. Já em relação ao QR code, os dados 
apontam para um cenário favorável a implementação da ferramenta, mas caso a instituição 
deseje investir nessa ferramenta, seria necessário utilizar essa ferramenta de maneira clara 
para os alunos, além de ser utilizada em uma situação em que o aluno considere 
essencialmente necessário utilizar o QR code para interagir ou entender sobre determinada 
informação compartilhada pelo campus.  
Palavras–chave:. assertividade, implementação, Organização, tecnologia 
 
 

ANALYSIS REQUIREMENTS FOR IMPLEMENTATION OF QUICK 
RESPONSE CODE (QR CODE) INTERNAL COMMUNICATION IN 
THE HIGHER THE IFAM-CMC 
ABSTRACT: Due to the modernization among organizations, it is known that they are 
constantly in search to improve the efficiency in their processes. In the organizational 
communication, it is not different. To achieve an assertive internal communication, it is 
necessary to invest in facilities, processes and innovative technologies to obtain a positive 
response from public. However, applying a new technology which has not been widely 
studied by the organization, will conduce the process to rejection by the target audience and 
hence not getting success for the communication objectives of the organization. In this 
context, this study aimed to analyze the requirements for the implementation of the QR code 
in the organizational communication (internal) of IFAM campus Manaus Center- IFAM-
CMC. It is a qualitative study, with exploratory objective. It was applied a structured 
questionnaire for students. The students were randomly selected from groups of graduated 
degree programs on campus. The results were converted into graphs and tables. Therefore, 
taking internal communication into consideration, the research has indicated that students 
showed an intermediate level of dissatisfaction with the internal communication adopted by 



 

10685 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

the campus. In relation to the QR code, the data point to a favorable scenario regarding the 
implementation of this tool. However, if the institution wishes to invest in this technology, it 
should use the QR code in a clear way for students, applying it. 
 
KEYWORDS: assertiveness, implementation, organization, technology 
 

INTRODUÇÃO 

A vivência em sociedade requer a habilidade nata e fundamental para conviver e 

contribuir para a mesma, que é por meio da comunicação. Através dela é que são 

compartilhadas e aprendidas a cultura, informações e formas de conviver em grupo. Nesse 

contexto, o modelo de comunicação tradicional consiste em emissor, decodificação da 

mensagem e receptor. No entanto, no cenário atual o emissor adquiriu mais 

responsabilidades pois ele desenvolve um ambiente em que o receptor não é apenas um 

sujeito passivo a mensagem, mas também produz uma resposta (PUTNAM, PHILLIPS e 

CHAPMAN, 2004).  

Segundo Restreppo (1995 apud SCROFERNER, 2003) existe quatro pilares do 

processo de Comunicação Organizacional: 1) Informação – a caracterização da empresa: 

missão, visão, valores, princípios e políticas, que sustenta a organização; 2) Divulgação – 

Publicar a mensagem; 3) Como gerador de relações – socialização e maior contato cultural; 

4) Como participação – Quando o público interno interage, compartilhando informações da 

organização. Assim, esses pilares citados, serão comparados com a comunicação interna 

executada pelos departamentos do IFAM-CMC. 

No cenário das organizações, independente do objetivo interno, buscam-se vários 

métodos para se obter uma eficácia no processo de comunicação organizacional.  

Putnam, Phillips e Chapman (2004) analisam a comunicação organizacional, pela 

criação de sete metáforas. Sendo o linkage uma delas, explicam que essa linha de pesquisa 

coloca a instituição como sistemas e grupos de pessoas que estão interligados. E o elo 

dessa ligação é a comunicação. A partir dessa metáfora, analisa-se IFAM-CMC, o qual 

possui vários departamentos e setores de funcionamento, com isso, executa várias ações de 

comunicação interna. Dessa forma, há a necessidade de analisar a resposta do receptor 

(público-alvo) mediante a mensagem do emissor (IFAM-CMC), e a partir disso Restrepo J. 

(1995) cita que é necessárias ações integrais no meio em que essa mensagem está sendo 

emitida, com base em pesquisas do público-alvo interno.  

Portanto, nesta pesquisa objetiva-se aplicar uma ferramenta de tecnologia da 

informação (QR code) na qual será analisado a aplicação da mesma na comunicação 



 

10686 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

organizacional do IFAM-CMC, tendo como foco de estudo os alunos do ensino superior do 

campus. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Primeiramente, realizou-se pesquisa em bibliografias existentes na área de 

comunicação Interna, além de uma busca aprofundada sobre o início da utilização da 

ferramenta de comunicação QR code, foi feita a busca em acervos acadêmicos sobre a 

utilização dessa ferramenta no âmbito acadêmico. 

Após esse levantamento, analisou-se o estudo da implementação do QR code, 

conforme descrito no modelo da TAM de Fred Davis(1989), o qual oferece base para a 

aceitação de novas tecnologias, paralelo a isso, para análise de comunicação 

organizacional a pesquisa se baseou na teoria da comunicação organizacional de Restreppo 

J. (1995). Dessa forma, identificou-se as diretrizes para implementação da ferramenta QR 

code no campus Ifam Campus Manaus Centro.  

Para coleta de dados empíricos, aplicou-se o questionário estruturado para os alunos 

do Ensino Superior do Ifam. O critério de seleção para responder ao questionário foi 

aleatório. Com isso, as informações foram documentadas e convertidas em gráficos e 

tabelas. Dessa forma, apresentou-se a amostra do panorama da comunicação interna do 

IFAM-CMC, além ter demonstrado o cenário atual para a aplicação do QR code. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir do questionário aplicado aos alunos do ensino superior do campus IFAM Manaus 

Centro, obteve-se os seguintes resultados: 

Gráfico 1. Fonte: Própria 
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Percebe-se que a distribuição da amostra tende a corresponder ao público dos cursos 

do campus. Na figura 1, tem-se 56,3%, 23,4% e 20,3% respectivamente para tecnologias, 

licenciaturas e engenharias. Paralelo a isso, há a seguinte distribuição dos cursos no campus 

Ifam Manaus Centro: 

Tabela 1.  Classificação de graduação e quantidade de cursos existentes no campus 
Manaus,Centro. IFAM, 2015. 
 

 

Dessa forma é possível perceber que a análise dos dados não estará submissa ou 

tenderá para um grupo específico da graduação (mesmo estando claro a predominância de 

alunos de tecnologia). Com isso, a pesquisa poderia contemplar, por exemplo, mais a opinião 

dos alunos de engenharia. No entanto, no gráfico 1, mostra certa correspondência entre os 

alunos que responderam ao questionário e a divisão de cursos no campus. 

 

No gráfico acima, do gráfico 2, percebe-se que há a maior parte (68,8%) dos alunos 

busca informações por meio do site do Ifam, sendo a busca por meio de redes sociais e outros 

meios com proporções menores (15,6% e 12,5% respectivamente). Com isso, evidencia-se 

maior pré-disposição dos alunos a buscarem informações do campus na internet, seja por 

meio do site (maior acesso) ou redes sociais (baixo acesso). 

Classificação da graduação Quantidade de cursos 
Tecnologia 4 
Licenciaturas 4 
Engenharia 2 

Gráfico 2. Fonte: Própria 
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Aliado a esses dados, tem-se o QR code, tem como principal função de codificar um 

link para um site ou blog. Percebido que há uma maior predominância de alunos que buscam 

informações por meios digitais, logo, pode-se dizer que isso contribui positivamente para a 

aceitação da ferramenta por parte do público-alvo.  

 

 

Nos gráficos acima (3 e 4), tem-se dados sobre satisfação dos alunos da graduação em 

relação a comunicação do ensino superior. Os dados apontam que a mais da metade dos 

alunos classificaram acima de 6 a comunicação atual do instituto. Então, Pode-se dizer que 

notas abaixo de 5 são os alunos com certo grau de insatisfação e, de outro ponto há o maior 

número, pelo qual pode dizer que tem grau de satisfação positivo ou indiferente. 

Gráfico 3. Fonte: Própria 

Gráfico 4. Fonte: Própria 
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Já no gráfico 4, tem-se o expressivo número de alunos (68,8%) que já necessitaram de 

alguma informação do campus, mas não sabiam onde encontrar tal dado, sendo que nesse 

caso, a frequência foi mais de uma vez para cada aluno. Em seguida, tem-se 17,2% de alunos 

que já precisaram e, em apenas, uma vez não conseguiram encontrar determinada informação. 

Por último, há os alunos (10,9%) aos quais não passaram por essa situação e os quais ainda 

não precisaram buscar informação da instituição.  

Dessa forma, esses dados demonstram duas realidades. Primeiramente, em geral, há 

um grau positivo em relação a comunicação adotada pelo ensino superior do Campus, apesar 

de ainda existir alto nível de insatisfação de alguns alunos ao qual deve ser verificado as 

possíveis causas. Em seguida, os alunos apontaram para um grau negativo em relação a 

dificuldade de encontrar as informações dos próprios departamentos do campus. Sendo assim, 

isso pode apontar para um ambiente favorável a adoção do QR code, haja vista que pode 

contribuir para converter esse ponto negativo em encontrar informações internas para um 

ambiente onde seja possível encontrá-la de maneira acessível, clara e democrática.  

Gráfico 5. Fonte: Própria 
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Nos últimos três gráficos demonstram os dados pertinentes aos requisitos básicos para 

a implementação do QR code na instituição. Nisso, percebemos que 67,2% dos entrevistados 

entendem do conceito do que é QR code. E, sendo que 17,2% entende sua função, mas não 

sabe explicar o conceito. Em seguida, 15,6% não sabem explicar o conceito e não sabem 

como funciona a ferramenta.  

  

 

 Outro dado, refere-se aos 85% de alunos que possuem smart phone com câmera 

fotográfica. Isso, torna-se como um fator positivo para o cenário do QR code, pois é requisito 

base para a utilização dessa ferramenta. 

 Em relação a utilização da ferramenta, 20,3% dos alunos usam o QR code com 

frequência, 31,3% utilizam com pouco frequência e 31,3% nunca usaram o QR code. Isso 

demonstra que para a inserção eficaz do QR code no campus é necessário que haja divulgação 

para conhecimento da ferramenta, além de a comunicação do instituto utilizá-lo para estar em 

Gráfico 6. Fonte: Própria 

Gráfico 7. Fonte: Própria 
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cartazes ou banners em que essa informação seja altamente atrativa para o aluno e ele, por 

meio do QR code possa, seja saber mais informação sobre o assunto divulgado, ou até mesmo 

ser direcionado para um link de inscrição em algum curso no campus, por exemplo. 

 

CONCLUSÕES 

Então, de certa maneira pode-se dizer que a comunicação organizacional parte-se da 

instituição, podendo o participante dessa organização poder contribuir, mas a inciativa se 

deve, primeiramente, a organização. Já a adição de um novo meio para comunicar, também 

provém da organização, no entanto, o sucesso ou fracasso dessa nova adoção acompanha 

vários motivos. Tanto interesse do público, quanto pelos requisitos técnicos citados no 

modelo de aceitação de tecnologia. Com isso, analisar esses requisitos, pode resultar em uma 

maior eficácia na adoção do Qr code ou de outra tecnologia para esse fim na instituição. 

Dessa forma, percebe-se que a pesquisa gerou resultados quantitativos e qualitativos. 

Primeiro, porque o resultado da amostra do questionário aplicado trouxer a visão sobre o nível 

de satisfação dos alunos em relação a comunicação institucional do Campus. Além disso, 

demonstra como o cenário interno, a partir das características do público alvo está para a 

inclusão ou efetivação de um novo meio ou uma ferramenta ainda tão explorada pelo 

instituto. 

Assim, percebe-se que a utilização do QR code é largamente usada em estratégias de 

marketing. No entanto, a utilização na comunicação institucional ainda não é explorada de 

maneira significativa. Não se pode afirmar se é por falta de iniciativas das organizações ou se 

é pelo desconhecimento dos resultados da aplicação da ferramenta. Entretanto, entende-se que 

o QR code é uma ferramenta com diversas possiblidades para a comunicação, 

especificamente, podendo gerar resultados positivos para a comunicação organizacional das 

instituições. 
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RESUMO: O presente trabalho teve como proposta analisar a segmentação e o Mix de 
marketing em um núcleo de treinamento de condicionamento físico que se localiza em João 
Pessoa, Paraíba. Trata-se de um estudo aplicado, de abordagem qualitativa, com objetivo 
descritivo e no que refere-se aos procedimentos técnicos classifica-se como levantamento. A 
coleta dos dados ocorreu por meio da técnica de observação e de uma entrevista aplicada ao 
gestor da empresa. Para obtenção dos resultados houve um levantamento de informações 
relacionadas ao Mix de Marketing e uma avaliação do conhecimento do gestor quanto à 
segmentação, o uso dela para a tomada de decisões estratégicas, as bases de segmentação 
utilizadas e a delimitação de um perfil predominante de clientes na empresa. Os resultados 
obtidos permitiram detectar que o Mix de marketing usado pela empresa está adequado com a 
segmentação que está baseada no perfil de clientes que na concepção do gestor existe na 
empresa. Essa pesquisa mostrou a situação atual da empresa e a visão do gestor quanto a ela, 
servindo como base para o projeto de pesquisa que buscara comparar o perfil de clientes que a 
empresa acredita que predomina com o que realmente existe para assim poder efetivamente 
verificar se a segmentação utilizada está adequada e poder direcionar o Mix de Marketing 
adequadamente. 
Palavras–chave: academias, fitness, marketing 

 

ANALYSIS OF SEGMENTATION AND MARKETING MIX IN A 
PHYSICAL CONDITIONING TRAINING CENTER 
 
ABSTRACT: The Present Work had as proposal to analyze the segmentation and the 
Marketing Mix in hum Fitness Training Center what is located in João Pessoa, Paraíba. This 
is um applied study of qualitative approach with descriptive and not objective que refers to 
classes is technical procedures as survey. The collection of data occurred through observation 
of technical and applied an interview the manager of the enterprise. To getting results were 
hum related information survey of the marketing mix and one manager knowledge assessment 
regarding targeting, the use of it to one strategic decisions, such as segmentation bases used 
and the definition of hum predominant customer profile in company. The results obtained 
allowed to detect marketing mix used for the company is suitable with a segmentation which 
is based on client profile what the design manager exists in the company. This research has 
shown the company's current situation and manager overview the als, serving as base for 
research project sought to compare the customer profile what the company believed what 
predominates with what really exists paragraph so power effectively veridical a targeting is 
used properly and power direct marketing mix properly. 
KEYWORDS: academies, fitness, marketing 
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INTRODUÇÃO 

As organizações estão inseridas em um contexto globalizado, onde são afetadas 

diariamente por diversos fatores competitivos. Com as empresas de atividades de 

condicionamento físico não poderia ser diferente. No Brasil este setor vem crescendo 

drasticamente nos últimos anos, dessa forma, ao mesmo tempo em que aumentam as 

oportunidades de expandir o negócio, cresce também a exigência por diferenciação através de 

novas estratégias para atrair, satisfazer e conquistar a fidelização dos consumidores. Para 

conseguir se diferenciar e competir eficazmente às organizações devem estar atentas ao 

mercado e aos consumidores que o compõe. No setor de atividades de condicionamento 

físico, cada vez mais, os clientes buscam serviços exclusivos e personalizados, fazendo-se 

necessário segmentar o mercado para delinear melhor a oferta em função das necessidades de 

determinado grupos que querem ser diferenciados, escolhendo assim um mercado alvo e 

definindo um composto mercadológico adequado. 

Segundo Pride et al (2016) mercado é um grupo de indivíduos que desejam ou têm a 

necessidade de um produto, que tem capacidade, vontade e autoridade para comprá-lo. O 

mercado é formado por pessoas, que são indivíduos, e esses indivíduos possuem 

características individuais quanto as suas preferencias, nas suas necessidades e seus gostos. 

Para conseguir atender à necessidade dos diversos tipos de consumidores se faz necessário 

segmenta-los. A segmentação é uma subdivisão do mercado global em parcelas potenciais, 

com necessidades e desejos semelhantes a fim de formular estratégias de marketing, ou seja, é 

identificar as características dos indivíduos e os agrupar em grupos homogêneos entre si, mas 

que são heterogêneos entre os demais grupos (LAS CASAS, 2010). 

O ponto central da moderna estratégia de marketing está concentrado na segmentação, 

pois sem ela não existe foco para atuação do marketing. A segmentação é de fundamental 

importância para o sucesso de qualquer empresa, ela ajuda a penetrar mais fundo nos 

mercados que se escolher como prioritário e leva a conhecer detalhadamente os grupos 

específicos de cliente e a partir de então pode direcionar todo o esforço de marketing para 

satisfazer suas necessidades. O núcleo de treinamento de atividades físicas estudado acredita 

que o seu papel principal, enquanto empresa, é satisfazer os seus clientes. Portanto analisar a 

segmentação de mercado e o mix de marketing permite identificar se a segmentação utilizada 

pelo núcleo é adequada, para que a empresa possa direcionar o seu foco e sua força nos 

clientes adequados. 

O objetivo deste estudo consiste em analisar a segmentação e o mix de marketing 

utilizado em um núcleo de treinamento de atividades de condicionamento físico que se 
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localiza em João Pessoa, Paraíba. Para alcançar o objetivo geral do estudo, foram traçados três 

objetivos específicos: identificar o tipo de segmentação utilizada no núcleo; identificar o mix 

de marketing utilizado no núcleo; verificar se o mix de marketing praticado está adequado 

com a segmentação utilizada.  

A International Health Racquet and Sportsclub Association (2013) relata que o Brasil é 

considerado o segundo maior mercado mundial em volume no setor de esportes. Entretanto 

pesquisas realizadas por autores como Fagundes (2012) e Mazzei (2013) afirmam que o 

número de produções acadêmicas do marketing relacionadas a esporte é pequeno diante do 

tamanho e crescimento do mercado de esportes no Brasil. Destaca-se que o subsegmento de 

fitness e temas como segmentação; clientes potenciais; necessidades, desejos e demandas; 

valor e satisfação não são abordados nas pesquisas acadêmicas. Dessa forma este estudo vem 

contribuir a comunidade acadêmica, permitindo novas possibilidades de conhecimento sobre 

esse assunto, que é pouco abordado. Além de ser de fundamental importância para a empresa 

estudada, que através desse trabalho poderá formular estratégicas e tomar decisões eficazes a 

partir dos dados fornecidos pelo estudo, de maneira a auxiliar no processo de segmentação.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo é aplicado, consistindo em ir ao “campo” em busca das informações sobre 

como ocorre a segmentação e o mix de marketing na empresa. Quanto aos objetivos a 

pesquisa é descritiva já que a pesquisa procura obter informações de marketing na empresa 

através de observação, registro e análise das informações coletadas. Quanto aos 

procedimentos a pesquisa é um levantamento já que é coletado informações diretamente com 

o gestor para saber a respeito de das ações de marketing utilizadas na empresa. Quanto ao tipo 

é qualitativa visto que a fonte de coleta de dados formada pelo ambiente da academia 

proporcionou a interpretação dos fenômenos existente na empresa e a atribuição de 

significados para os mesmos 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram o roteiro de entrevista estruturado 

e o roteiro de observação semi estruturado. O roteiro de entrevista estruturado foi aplicado 

com o proprietário e gestor da empresa e é formado por nove blocos de perguntas que 

buscaram saber o entendimento do gestor sobre segmentação, sobre utilizar a segmentação 

como base para decisões estratégicas, sobre a utilização da segmentação para definir o Mix de 

Marketing, sobre quais base de segmentação utilizadas e por fim saber na concepção do gestor 

qual é o perfil dos clientes do núcleo de treinamento.  Já o roteiro de observação semi 

estruturado buscou levantar os dados da empresa e da administração de marketing sendo 
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formado por sete blocos de observações que buscaram coletar informações sobre a 

identificação da empresa, administração do marketing, do composto do produto, do composto 

de preço, dos canais de distribuição, do composto promocional e da força de vendas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos resultados foi realizada tendo como base as respostas dadas pelo 

proprietário do núcleo de treinamento, na entrevista ao qual ele foi submetido. Em primeiro 

momento, buscou-se entender o que na concepção do gestor é segmentação de mercado. 

Segundo ele segmentação de mercado é “a empresa adentrar o mercado sendo referência ou a 

empresa dar origem a um determinado tipo de mercado onde o conceito utilizado possa 

abranger a outros locais”, entretanto o conceito dado pelo gestor não remete ao que Schiffman 

(2000) diz sobre a conceituação de segmentação de mercado que é dividir um mercado em 

subconjuntos distintos de consumidores, com necessidades ou características comuns, aos 

quais se podem dirigir um mix de marketing diferente. 

Em um segundo momento ao ser perguntado se o núcleo de treinamento realiza 

segmentação de mercado o mesmo respondeu “acho que sim”, pois até então o gestor não 

compreendia a definição correta de segmentação, após ser explicado ele respondeu 

convictamente “com certeza praticamos segmentação”. Segundo o gestor, o núcleo utiliza as 

informações fornecidas pela segmentação de mercado, no momento de tomar decisões 

estratégicas, pois a empresa “tenta abranger todo tipo de público, então para encaixar o 

público em geral, tem que saber onde inicia um cliente e termina outro cliente através do tipo 

de atividade física e o resultado que a mesma traz para o cliente”. Compreende-se então que a 

empresa busca atender diversos tipos de público e para conseguir segmentar esses públicos o 

fator determinando é o tipo de atividade física que aquela pessoa irá praticar, demonstrando 

que a segmentação comportamental é usada no núcleo, dividindo os mercados de acordo com 

os conhecimentos, atitudes, usos ou reações a um produto que os consumidores possuem. 

(PRIDE; FERRELL, 2016). 

Quanto a utilização das informações fornecidas pela segmentação para tomada de 

decisões sobre o mix de marketing, o gestor respondeu que sempre utiliza essas informações 

fornecidas pela segmentação para decidir sobre produto, promoção e distribuição e que às 

vezes utiliza essas informações para decidir sobre preço. Quando perguntado de que forma 

são tomadas as decisões sobre produto preço promoção e distribuição utilizando a 

segmentação o gestor não souber responder. 
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Com relação ás bases de segmentação utilizadas pela empresa para obter informações que 

levaram a tomada de decisão o gestor informou que nunca utiliza a base geográfica, 

demográfica e socioeconômica, que as vezes utiliza a base psicográfica e que sempre utiliza a 

base comportamental. Entretanto quando perguntado sobre quais informações são solicitadas 

ao cliente pela empresa, o mesmo respondeu que são informações quanto a sexo, idade, 

estado civil, filhos, endereço, profissão, atitude em relação ao produto, uso do produto, 

resposta ao produto, informações essas contidas principalmente nas bases demográficas, 

geográficas e comportamentais. 

Visto que apresentamos a visão do gestor sobre segmentação e o uso dela para tomar 

decisões empresariais importantes. Analisamos o perfil predominante de clientes existentes no 

núcleo de treinamento de acordo com o que o gestor acredita Quadro 1. 

 

Quadro 1. Perfil dos Cliente do Núcleo de Treinamento. IFPB, 2016. 

Perfil Demográfico 

Sexo Feminino 

Idade Entre 25 e 35 anos 

Estado Civil Solteiro 

Filhos Sem filhos 

Raça/Etnia Mestiça 

Religião Católica 

Perfil Geográfico 

Clientes que moram e trabalham no mesmo bairro ou e bairros próximos ao núcleo de 

treinamento como: Manaíra, Aeroclube, Cabo Branco, Tambaú e Intermares. 

Perfil Socioeconômico 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Incompleto 

Profissão Área da saúde 

Renda Mensal R$ 880,00 a 2.640,00 e R$ 2.640,00 a 4.400 

 

Já o perfil predominante quanto a base comportamental é de clientes que já 

frequentaram outras academias, cerca de duas a três academias diferentes, o motivo que os 

levou a mudarem de academias foram o diferencial que cada uma delas oferecia a seus 

clientes. Quanto ao status de fidelidades dos clientes eles são muito fiéis já que os mesmos 

costumam comprar planos de academia semestral ou anual. Acredita-se que é fundamental 

para os clientes na escolha por uma academia de ginastica características como ambiente 
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agradável, diversidade de horários e modalidades, aparelhagem moderna, preço acessível, 

qualidade dos professores, bom atendimento e segurança. As modalidades mais praticadas de 

atividade físicas na academia respectivamente são Avaliação Física, Cross Fit, Funcional, 

Musculação, Estética, Pilates, Zumba e Muay Thai. Para o gestor o que levou a maioria os 

clientes a iniciarem a pratica de atividade física foi o motivo estético, eles vêm fazendo isso 

de 6 meses á 1 ano, cerca de 4 a 5 vezes pela semana, durante 1h ou 2h na academia 

normalmente do turno da noite. 

Por fim, o gestor acredita que quanto ao perfil psicográfico a maioria dos seus clientes 

é inovadores, arrojados, líderes de grupos e orientados para moral e religião. 

Para analisar a segmentação é fundamental que o Mix de Marketing também seja 

analisado, para saber se ele está direcionado a segmentação adotada pelo núcleo de 

treinamento e através da pesquisa verificamos como estão sendo utilizados o produto, preço, 

distribuição e promoção como forma de vantagem competitiva.. 

Os produtos oferecidos no núcleo de treinamento são bens de compra comparado onde o 

cliente durante o processo de seleção e compra, compara as suas características quanto preço, 

qualidade e adequação com os concorrentes. A diferenciação do serviço do núcleo de 

Treinamento é realizada através da forma, da característica, da qualidade de desempenho e da 

confiabilidade. O serviço é diferenciado em termos de forma devido o fato das instalações 

físicas serem atraentes, os equipamentos serem modernos, os funcionários possuem aparência 

que condiz com o local de trabalho. As características são diferenciadas pela variedade de 

linhas e exercícios que o cliente pode optar. A qualidade de desempenho consegue se 

diferenciar, pois apesar do núcleo ter clientes com diferentes necessidades, o serviço consegue 

se moldar de acordo com que o cliente precisa, os exercícios conseguem trazer resultados 

específicos, permitindo que o as características básicas do serviço operem com uma qualidade 

de desempenho superior. A empresa também consegue se diferenciar quanto à confiabilidade, 

já que o cliente tem confiança que o serviço vai ser executado conforme prometido, tendo 

sempre alguém para passar segurança e lidar com os problemas que possam vir a acontecer.  

A linha de produtos e serviços é composta pelas modalidades Avaliação Física, Cross Fit, 

Musculação, Nutrição, Estética, Zumba, Pilate, Boxe, Muay Thai e Funcional. 

Os preços estabelecidos pelo núcleo de treinamento são determinados pelo proprietário. 

O objetivo buscado pela empresa ao determinar os preços é a liderança na qualidade do 

serviço, o foco é totalmente na qualidade que a empresa consegue oferecer para o cliente. 

Dessa forma o núcleo de treinamento conseguiu se posicionar como líder de qualidade na sua 

categoria, combinando qualidade com uma base de clientes fiéis. Por conta disso, o núcleo 
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não costuma realizar a análise de custos, preços e ofertas dos concorrentes mais próximos, 

pois acredita que o serviço ofertado além de ser referência no assunto é diferenciado, então 

não vale a pena analisar um concorrente que não oferecem algo equiparado. 

As formas de pagamento dos serviços oferecidos pelo núcleo de treinamento são a 

vista, cartão ou cheque. E existem três modalidades de descontos oferecidos ao cliente que 

são: descontos por quantidade de pessoas, descontos por tempo e descontos por forma de 

pagamento. 

A distribuição do núcleo de treinamento possui nível zero quanto ao canal, já que não 

existe nenhum canal de distribuição, onde o núcleo de treinamento executa o serviço e o 

entrega diretamente ao consumidor final. A entrega do serviço é de bastante qualidade, afinal 

ele está sendo prestado e o cliente o consome no mesmo momento, com possibilidade de o 

cliente interferir caso não esteja sendo feito de acordo com os requisitos do cliente. 

Quanto aos instrumentos promocionais o núcleo de treinamento Daniel Costa utiliza 

canais de comunicação pessoal e não pessoal, e dentre os instrumentos estão eventos e 

experiências, vendas pessoais e marketing direto. 

Os Eventos e experiências é onde a empresa patrocina campeonatos e eventos 

esportivos, atletas de diversas modalidades organizam workshops que visam capacitar alunos 

do curso de educação física e treinos solidários que arrecadam fundos para instituições 

sociais. A empresa busca com isso criar identificação com um estilo de vida especifico 

aumentar a conscientização do nome da empresa e expressar compromisso com a comunidade 

e com as questões sociais.  

Nas Vendas pessoais é realizado a divulgação boca a boca, permitindo que a empresa 

ofereça o serviço, diretamente ao consumidor potencial. Para a empresa os resultados do 

marketing surgem a partir da satisfação do cliente, dessa forma esses consumidores potenciais 

são atraídos pelos clientes que demonstram sua satisfação com os resultados obtidos através 

do serviço. 

O Marketing direto é bastante utilizado por meio das redes sociais dando a empresa 

oportunidade de maior interação e individualização com o seu cliente. As mídias utilizadas 

pelo núcleo de treinamento são as sociais como o Facebook, Instagram e Youtube. A empresa 

utiliza merchandising sendo feita uma intensificação dos esforços, exibindo os serviços com 

uma aula teste, apresentando todos os pontos principais da aquisição daqueles serviços, 

permitindo que o momento de compra seja único.  
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CONCLUSÕES 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a segmentação e o mix de marketing em um 

núcleo de treinamento de condicionamento em João Pessoa – PB. Foi verificado através da 

pesquisa que o núcleo de treinamento utiliza quanto a base de segmentação a comportamental, 

ou seja, dividindo os mercados de acordo com os conhecimentos, atitudes, usos ou reações ao 

serviço ofertado. Foi identificado ainda que o Mix de Marketing que é composto por produto, 

preço, distribuição e promoção está direcionado para esse público definido pela segmentação  

Para obter os resultados a pesquisa se baseou em conceitos e estudos de autores 

renomados da área de marketing, base esta que sustenta a resposta final dos nossos objetivos 

gerais e específicos. Este estudo se utiliza também da vivência de uma das pesquisadoras que 

é cliente da empresa. 

Essa pesquisa mostrou a situação atual da empresa e a visão do gestor quanto a ela, 

servindo como base para o Projeto de Pesquisa patrocinado pelo IFPB que busca comparar o 

perfil de clientes que a empresa acredita que predomina com o que realmente existe para 

assim poder efetivamente verificar se a segmentação e o Mix de Marketing estão adequados. 
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RESUMO: As entidades carentes mostram-se como de suma importância para suprir as 
demandas sociais de forma justa. Para que estas organizações sejam efetivas em suas atuações 
devem apresentar um modelo gerencial capaz de alinhar as demandas sociais e uma 
sustentabilidade efetiva. Sabendo-se que a tecnologia da informação é um recurso estratégico 
capaz de otimizar a gestão bem como transformar a forma de articulação com os organismos 
com os quais atuam, o presente estudo busca analisar a viabilidade da implantação de um 
aplicativo de celular que auxilie as doações. Para atingir o objetivo proposto, foi realizada 
uma pesquisa de caráter exploratório-descritiva, com uma abordagem quantitativa. Um 
questionário constituído de 30 questões - a serem respondidas a partir de uma escala Likert de 
cinco pontos, além de seis questões abertas e fechadas - foi aplicado em uma amostra de 384 
residentes da cidade de Guarabira. A partir da análise descritiva dos dados, foi possível 
constatar que um aplicativo de celular para o auxílio de doações a entidades carentes é viável 
e bem-vindo para a população Guarabirense. 
Palavras–chave: tecnologia da informação, análise de viabilidade, entidades carentes 

 
VIABILITY ANALYSIS OF A SOCIAL APPLICATION 
 
ABSTRACT: The needy entities are shown as very important to fulfill the social demands 
fairly. For these organizations to be effective in their actuations must present a management 
model able to align the social demands and an effective sustainability. Knowing that 
information technology is a strategic resource able to optimize the strategic management and 
transform the way of coordination with organizations with which they work, this study aims 
to analyze the viability of deploying a mobile application that helps the donations. To reach 
the proposed objective an exploratory descriptive research study was conducted with a 
quantitative approach. A questionnaire consisting of 30 questions - to be answered from a 
Likert scale of five points and six open and closed questions -was applied to a sample of 384 
residents of the city of Guarabira. From the descriptive analysis of the data, it was found that 
a mobile application for aid donations to needy entities is viable and welcome to population 
of the Guarabira. 
KEYWORDS: information technology; viability analysis, needy entities 
 

INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade e autonomia esperadas pelas organizações sem fins lucrativos 

perpassa por muitos desafios, sobretudo, no que diz respeito a obtenção de modelo gerencial 

capaz de alinhar as demandas sociais e uma sustentabilidade efetiva (VIDAL; MENEZES, 

2004). A realidade na qual as ONGs se inserem requer a capacidade de identificar estratégias 
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que visem a mobilização de recursos destinados a manutenção e desenvolvimento das 

atividades e projetos sociais (OLIVEIRA; BORGES, 2013). Assim, a prospecção desses 

recursos é fundamental na gestão do campo social, pois a realização de programas e ações 

sociais, culturais e ambientais dependem essencialmente da existência de recursos que os 

financiem (SANTOS; SILVA, 2012). 

Portanto, pensar as estratégias de gestão diz respeito ao envolvimento do todo que 

compõe a organização, não apenas no que tange aos recursos financeiros, mas inclusive 

estratégias que alinhem a gestão de pessoas, como voluntários e beneficiários, e a gestão de 

estratégias de marketing social, que trabalhem para a manutenção de uma boa imagem perante 

a sua comunidade (SANTOS; SILVA, 2012). “O desafio, portanto, é encontrar formas de 

gestão que se adequem às particularidades destas organizações, sua história, seu papel na 

sociedade” (ROESCH, 2002, p. 2). 

De acordo com pesquisas da Revista The Economist, no Brasil, comprova-se que 

efetivamente há interesse em iniciativas filantrópicas por parte dos brasileiros, porém ainda 

faltam estímulos para a realização de doações (BELLO, 2013), sobretudo, acerca da 

disseminação de informações que tem o poder de influenciar o comportamento filantrópico, 

como a divulgação do escopo dos serviços prestados pela organização; a consciência sobre a 

existência da organização e dos seus serviços; reputação da organização; e anúncios por parte 

da organização sobre as doações necessárias (SNIPES; OSWALD, 2010). Portanto, entende-

se que a sociedade em geral tem predisposição e interesse em realizar doações às 

organizações não governamentais, mas muitas vezes, não sabem como proceder para que sua 

doação chegue ao destino final. 

Na cidade de Guarabira, Paraíba, destacam-se algumas entidades carentes em termos de 

abrangência e impactos gerados na cidade. Assim como todas as organizações filantrópicas, 

as mesmas necessitam de doações da comunidade, entidades ou de empresas sejam elas 

públicas ou privadas, que possam ser colaboradoras de recursos que irão ajudar a manter tais 

entidades com suas atividades as quais se propuseram a realizar em meio à sociedade. Vale 

destacar que poucos são os estudos encontrados que tratam sobre a captação de recursos por 

meio de doações para as organizações do terceiro setor. 

Sabendo que, atualmente, a informação se tornou um recurso estratégico para as 

organizações (BRITO; ANTONIALLI; SANTOS, 1997), entende-se que, as organizações 

sem fins lucrativos, podem se apropriar das informações do mercado através do uso das 

tecnologias da informação, a fim de otimizar a gestão estratégica de seus recursos, bem como 
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transformar a forma como se articulam com os organismos dos quais elas são tão 

dependentes.  

Diante do exposto, o presente estudo teve como foco central analisar a viabilidade do 

uso de um aplicativo social para dispositivo móvel, na cidade de Guarabira (Paraíba), que visa 

facilitar o processo de doações junto à comunidade local. Vale destacar que já existe um 

software atualmente em desenvolvimento pelo Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia no Campus Guarabira. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

No que tange a finalidade, o presente estudo se caracteriza como exploratório-descritivo 

uma vez em que busca proporcionar familiaridade para com um tema específico, visando torna-

lo explícito (exploratório) e descrevendo características de uma dada população (descritivo) 

(SILVA, 2005). A abordagem adotada seria a quantitativa, dado que traduz em números 

opiniões e informações, assim como trabalha com dados que primordialmente seriam passiveis 

de quantificação (SILVA, 2005). 

O instrumento adotado foi desenvolvido especificamente para fins da pesquisa, a partir da 

literatura existente acerca de doações a entidades carentes e das particularidades do tipo de 

doação especificado na análise (doação de alimentos). O questionário é constituído de 30 

questões a serem respondidos a partir de uma escala Likert de 5 pontos, além de 6 questões 

fechadas e abertas sobre o perfil do entrevistado. 

Apesar de não se observar, na literatura, uma escala sobre os fatores que influenciam as 

pessoas a doarem alimentos, inúmeros questionários tratam de doações de sangue, órgãos, 

medula, etc. Barboza e Costa (2014) analisam, na realidade brasileira, os fatores que 

influenciam a predisposição das pessoas a serem doadoras de sangue. Dentre os vários fatores 

relacionados a esse tipo de doação, os autores escolheram trabalhar com os fatores de própria 

conduta e os fatores extrínsecos.  

A doação de alimentos trata de um tema diferenciado, uma vez em que pode apresentar 

como principal motivador o desejo de ajudar o próximo ou o medo de desperdiçar alimentos. As 

questões foram assim organizadas em torno dos fatores teóricos indicados por Barboza e Costa 

(2014), aplicados à doação de alimentos, com a adição de outros questionamentos pertinentes à 

área. 

Os fatores de Altruísmo, Empatia e Responsabilidade Social foram agrupados no 

desenvolvimento do questionário. O fator de Medo foi excluído, uma vez em que a doação de 

alimentos não envolveria riscos físicos. Atitude, como determinante geral e recorrente da 
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predisposição. O de Indisponibilidade de Tempo foi tratado como tempo para a entrega dos 

alimentos, dado que os membros de uma residência teriam de adquirir alimentos para sua 

própria subsistência (não sendo assim a compra dos alimentos configurada como gasto de 

tempo). Adicionou-se, ainda, um bloco de questões que trate da Informação, tema considerado 

relevante por Barboza e Costa (2014), assim como foi considerado o fator Imagem (abordando 

o desejo de apresentar uma imagem de doador) e de Exigências Relativas à Empresas, como 

forma de demonstrar como o indivíduo fomentaria as doações no mercado em que se insere. 

Uma vez em que pretende-se ainda avaliar a viabilidade da implantação de um aplicativo de 

celular que auxiliasse as doações, adicionou-se, também, o bloco de questões específica para tal 

fim. 

Para realizar-se o cálculo amostral, utilizou-se informações da população estimada para a 

cidade Guarabira – PB, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2015), 

equivalente a 58.162 habitantes. O cálculo amostral foi realizado de acordo com Santos (2016) 

com 95% de confiança e 5% de erro, obtendo-se uma amostra de 384 questionários. Estes 

questionários foram aplicados nos meses de abril e maio de 2016, no bairro do centro da cidade, 

uma vez em que este seria um local essencialmente comercial por concentrar 43% dos 

comércios formais da cidade e 75% dos supermercados, segundo informações disponibilizadas 

pela Receita Federal. Logo, o centro da cidade representa o local com maior quantidade de 

indivíduos envolvidos em decisões monetárias e de compras de uma residência. Uma vez em 

que a amostra calculada é relativa a população da cidade de Guarabira, foi garantido que apenas 

os residentes da cidade fossem considerados na pesquisa. Os dados foram analisados a partir de 

estatísticas descritivas e tabulados a partir do programa SPSS. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Do total de entrevistados para a presente pesquisa, mais da metade são mulheres, 

equivalente a 54,7% da amostra, cuja idade vária, na sua maioria, entre 24 e 35 anos, com 

média de 33 anos de idade. A maior parte dos entrevistados (47,4%) apresentaram renda mensal 

entre 789,00 e 1.500,00 e são devidos, em grande parte, entre solteiros e casados. 

No que diz respeito ao altruísmo, empatia e responsabilidade social, pode-se observar, a 

partir dos dados coletados que 37,0% concordam e 49,2% dos indivíduos concordam totalmente 

que se preocupam, com o desperdício de alimentos no seu dia-a-dia, 34,1% dos entrevistados 

concordam e 43,0% da amostra alegou ter interesse em minimizar o desperdício de alimentos 

que estão próximos do vencimento, através da doação. Da amostra 32,8% concordam e 50,3% 

dos entrevistados afirmaram que gostariam de ter doado aqueles alimentos que se estragaram na 
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sua casa, números importantes em relação a disponibilidade de doação, de tal modo que dos 

entrevistados, cerca de 74,0% concordam e concordam totalmente, que não só gostariam, mas 

também poderiam doar alimentos próximos à data de validade para entidades carentes. Um 

percentual um pouco menor, cerca de 69,9% da amostra, gostaria e doaria alimentos 

independente da validade dos mesmos, demonstrando uma pré-disposição a contribuir, 

independente do fator “validade”, somando o concordo com o concordo totalmente. Mesmo 

assim, ainda percebe-se, em relação a este quesito, que uma parcela maior dos entrevistados 

alegou “não saber afirmar” (17,2%) se doariam independente da validade, percentual quase três 

vezes maior em relação ao quesito anterior (que considera o fator validade). 

A partir dos dados citados, evidencia-se uma grande preocupação com o desperdício de 

alimentos nas casas dos envolvidos. Além disso, verifica-se que os mesmos não apenas se 

preocupam, mas também gostaria de alguma forma auxiliar as entidades carentes da cidade, 

sendo 77% da amostra, doando alimentos, principalmente, próximo a data de vencimento e 

comprando alimentos para doação.  

Em relação ao quesito à atitude do entrevistado diante dos produtos alimentícios de sua 

casa, possibilitou-se analisar a atitude dos indivíduos entrevistados, mediante a situação de 

desperdício e de doações dos alimentos da casa. Somando o concordo e o concordo totalmente 

Mais de 58,0% afirmam que fazem o controle da data de vencimento dos produtos em suas 

casas, o que corrobora com o fato de 62,2% dos entrevistados discordarem, em algum grau, 

sobre a existência de desperdício de produtos por passarem do prazo de validade. Porém, quase 

um terço da amostra (27,6%) desperdiçam produtos por não fazerem o controle adequado da 

validade dos produtos que compram. Apenas pouco mais que 50,0% afirmam que ajudam de 

alguma forma entidades carentes da região. Percentual semelhante de entrevistados alegou que 

costumam doar alimentos a entidades carentes, porém, uma quantidade significativa (37,0%) 

deles não realiza esta forma de doação. Portanto, os dados mostram que muitos fazem um 

controle adequado dos produtos no seu dia-a-dia, impedindo maior desperdício de alimentos nas 

casas. Mesmo assim, não é tão frequente a prática da doação e uma parcela dos alimentos 

continua a ser desperdiçada.  

De acordo com as respostas dos entrevistados em relação à indisponibilidade de tempo, 

que influencia a propensão a doar. Observa-se que as respostas, em relação a este quesito, são 

balanceadas. Quando se diz respeito a entrega, 66,7% dos entrevistados fariam doações a 

entidades carentes mesmo tendo o dispêndio de realizar a entrega. Por outro lado, 66,9% dos 

entrevistados concordam ou concordam totalmente que só doariam caso não fossem 

responsáveis pelas entregas das doações. Parte significativa dos entrevistados (equivalente a 



 

10707 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

41,1%) não compram alimentos para doação porque seria difícil entregar às entidades, porém, 

43,5% não veem essa dificuldade. Ainda sobre este quesito, 15,4% não souberam afirmar. 

Acredita-se que o fator dificuldade aparentou muito relativo para os entrevistados, pois depende 

de fatores como a distância da residência para a entidade carente, ou o prazo para realizar a 

entrega antes que o produto atinja o limite da validade.  

Em relação aos produtos que se venceriam, o cenário é parecido, pois, 40,3% não doam 

alimentos que poderiam vencer em suas casas porque seria difícil a sua entrega, mas uma 

parcela maior (47,4%), discordaram da afirmativa e atestaram que a entrega não é justificativa 

para não realizar a doações. É visto, assim, dois perfis muitos parecidos de potenciais doadores, 

uns apresentam problemas em relação a disponibilidade de entregar as suas doações e outros 

não colocam este fator como barreira para fazer doação às entidades carentes. 

Em relação ao nível de informação sobre a questão do desperdício de alimento e as 

formas de doação, percebe-se, a partir dos dados coletados, que a grande maioria dos 

entrevistados (equivalente a 96,6% da amostra) concordam ou concordam totalmente sobre a 

existência de desperdício de alimentos no mundo, apenas 1,80% discordaram em ter este 

conhecimento. Mais de 53% das pessoas entrevistadas alegaram que gostariam e poderiam doar 

alimentos que venceriam em casa, mas atestam a dificuldade de não saber como realizar a 

doação. Esta informação é interessante principalmente, em comparação ao fato de, quase 

metade da amostra (48,7%) atestam não conhecer ou não saber afirmar se conhecem entidades 

carentes na cidade de Guarabira ou cidades vizinhas. Soma-se a este cenário a constatação que 

maior parte dos entrevistados (32,3%) não possuem a menor ideia (discordam totalmente) do 

que as entidades carentes da cidade de Guarabira (e cidades vizinhas) necessitam, que poderia 

gerar alguma doação. 

Uma colaboradora de grande porte, ou seja, que faria doações bastante expressivas seriam 

as empresas, principalmente as vinculadas ao comércio. Supermercados apresentam maior 

potencial para desperdício de alimentos que poderiam ser aproveitados através de doações, o 

que representaria uma “responsabilidade social”. Para além do viés social, as respostas 

coletadas comprovam que é possível ter retornos a título de lucratividade, para além do 

marketing positivo para a empresa. Mais de 80% da amostra gostaria de comprar de empresas 

que ajudam entidades carentes e, cerca de 86,0% afirmam que comprariam mais em uma 

empresa que ajuda entidades carentes. Corroboram com os resultados expostos, o fato de a 

maioria dos entrevistados (89,4%) atestarem que a empresa que tem esse posicionamento tem 

uma imagem melhor perante seus clientes. Em relação a divulgação das empresas que realizam 

doação, 81,0% dos entrevistados gostariam que existisse um ranking que possibilitasse ao 
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consumidor o acompanhamento das empresas que estão realizando doações, de modo a melhor 

a imagem da empresa perante seus clientes, bem como 88,3% do total alegaram que 

comprariam mais em uma empresa que possuísse um certificado de parceria com entidades 

carentes. Em contraposição, um percentual menor dos entrevistados, equivalente a 63% da 

amostra, alegaram ter interesse em saber se a empresa ajuda entidades carentes. É possível que 

o menor interesse esteja ligado aos poucos mecanismos existentes de divulgação desta 

informação na região, tornando o acesso a ela trabalhoso para o consumidor. 

No que se diz respeito ao aplicativo social em questão, observa-se, a partir dos dados que, 

84,4% dos entrevistados gostariam que existisse um aplicativo que facilitasse o contato com 

entidades para saber o que elas estão necessitando para doação, e 80,4% dos entrevistados 

afirmaram que utilizariam um aplicativo para entrar em contato com as entidades carentes e, 

dessa forma, realizar doações diversas.  

Ressaltam-se, ainda em relação aos dados sobre o uso do aplicativo para doação, as 

respostas dos entrevistados quando foram questionados se doariam com frequência caso 

existisse um aplicativo de celular adequado para realização de doações de alimentos a entidades 

carentes. Uma parcela significativa concordou ou concordou totalmente com a hipótese 

(67,7%). Porém, uma parcela também importante respondeu “não sei afirmar”, equivalente a 

18,2% da amostra. Além disso, 14% responderam “discordar” ou “discordar totalmente” da 

hipótese. Vários fatores podem ser listados em relação a este resultado. Um deles está 

relacionado a inexistência deste tipo de aplicativo na região, tornando a hipótese abstrata ao 

entrevistado. Soma-se a isso, o fato de uma parcela da população ainda apresentar dificuldades 

em utilizar aplicativos de celular. Apesar de representar um percentual pequeno da amostra 

(20,60% atestaram não ter ou não saber informar a facilidade de utilizar aplicativo de celular), 

essas pessoas podem apresentar pouco conforto em garantir que utilizariam um aplicativo de 

doação com frequência. 

 

CONCLUSÕES 

A partir dos dados apresentados a pouco, o público a ser atingido por um aplicativo de 

celular que auxiliasse as doações apesenta algumas características que merecem destaque. Eles 

são jovens adultos, de classe média baixa, em sua maioria, e já possuem certo patamar de 

responsabilidade social. Muitos já realizam relativo controle da data de vencimento dos 

alimentos que compram. Mesmo assim, não é tão frequente a prática da doação e uma parcela 

dos alimentos continua a ser desperdiçada.  
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Em relação às possíveis barreiras para doação, fator que poderia ser parcialmente ou 

totalmente resolvido por um aplicativo eficiente, destaca-se a responsabilidade de entregar os 

produtos às entidades carentes, para aqueles perto da validade e também para os comprados 

exclusivamente para doação (independente da validade). Outra barreira significativa está 

relacionada ao desconhecimento das entidades carentes existentes na cidade e muito menos do 

que elas realmente necessitam. Ressalta-se que uma parcela significativa dos possíveis doadores 

compreende que há expressivo desperdício de alimentos no mundo, e possuem o interesse em 

realizar doações às entidades carentes. Em outras palavras, muitos querem e podem realizar 

doação mais não possuem conhecimento de como doar e a quem doar.  

A grande maioria dos consumidores, doadores em potencial, apresentam uma satisfação 

em doar e ajudar ao próximo maior que a autopromoção que o ato de doar pode gerar. Para a 

empresa doadora em potencial, as vantagens são evidentes, no que tange ao marketing positivo, 

mas, principalmente, se o ato de doar for acompanhado de mecanismos que comprovem o viés 

social da empresa, como a existência de um ranking de doadores e certificação de vínculo com 

entidades carentes. 

Diante do que foi exposto, percebe-se a importância e necessidade de construção de um 

aplicativo para doação, que possua as seguintes características: diminuidor da distância entre o 

consumidor com responsabilidade social e as entidades carentes; ser um espaço de 

disponibilização das informações sobre as demandas das entidades carentes da região; 

facilitador da entrega das doações; garantidor do anonimato dos consumidores doadores; 

represente uma “ponte” entre a empresa e as entidades carentes; e seja eficiente na divulgação 

do viés social das empresas envolvidas. 

A existência de um aplicativo, com as características listadas acima, seria vantajosa para 

todos os agentes envolvidos (consumidores doadores em potencial, empresas com alto índice de 

desperdício, entidade carentes com demandas não saciadas). Desta forma, existe uma 

oportunidade bastante expressiva para que o aplicativo cresça e possa, em conjunto com seus 

colaboradores, ajudar e auxiliar a quem mais necessita e minimizar desperdícios. Porém, o 

aplicativo precisa ser construído da forma mais simples possível, para conseguir cativar até 

mesmo aquela parcela da população que apresenta dificuldade do manuseio de app em 

celulares. 
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RESUMO: O estudo tem como objetivo analisar o apego afetivo, a dependência do lugar e a 
percepção de identidade da comunidade indígena Catú dos Eleotérios. Para tanto, foi 
desenvolvido uma proposta exploratório e descritiva, tendo como abordagem analítica 
quantitativa. A amostra foi probabilística, do tipo aleatório simples. O questionário foi o 
instrumento de coleta, com 290 respondentes ao final. Os dados foram analisados por meio de 
estatísticas descritivas. Dentre os resultados, observou-se o forte apego da população a sua 
comunidade, como também o alto grau de dependência e identidade. Verificou-se que os 
residentes possuem um alto grau de apego a comunidade, pois a maioria vive no Catú desde 
que nasceram. Além disso, observou-se que os residentes dependem do lugar para viver, e que 
se identificam totalmente com a localidade, pelo fato de sentirem orgulho de suas origens. 
 
Palavras–chave: Apego dos residentes, dependência do lugar, percepção de identidade, 
turismo indígena. 
 

ANALYSIS AFFECTIVE ADDICTION, DEPENDENCE AND IDENTITY 
IN THE INDIGENOUS COMMUNITY OF ELEOTÉRIOS CATÚ 
 
ABSTRACT: The study aims to analyze the emotional attachment, dependency of place and 
sense of identity of the indigenous community of Catú Eleotérios. For that an exploratory and 
descriptive proposal was developed, with the quantitative analytical approach. The sample 
was probabilistic, the simple random type. The questionnaire was the collection instrument, 
with 290  respondents at the end. Data were analyzed using descriptive statistics. Among the 
results, there was a strong attachment of the population to their community, but also self-
degree of dependence and identity, in addition to a brief focus on the importance of 
indigenous tourism taking into account that the community is of indigenous origin and 
probably its residents feel pride and identify with their place of origin. It was found that 
residents have a high degree of attachment to the community, because most live in Catú since 
they were born and this contributes to this growth, analyzed that residents depend on place to 
live, and who identify fully with the location, because they feel proud of their origins. 
 
KEYWORDS: Residents attachment, local dependence, sense of identity, indigenous 
tourism. 
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INTRODUÇÃO 

O turismo está cada vez mais frequente em terras indígenas devido ao aumento do fluxo 

de pessoas que estão sempre em busca de novas atrações. Esse tipo de turismo consiste na 

valorização cultural da comunidade receptora, melhorando também o reconhecimento local, 

levando melhores condições de vida para os residentes. 

O turismo indígena é aquele desenvolvido em terras indígenas, com o objetivo de 

fortalecer a identidade cultural de um grupo ou comunidade, porém existem alguns moradores 

que não aceitam a implantação dessa atividade dentro de suas terras, e preferem divulgar sua 

cultura apenas como uma herança passada de geração em geração (MARTINS; COUTINHO, 

2007, p.03) 

O turismo é uma das atividades econômicas em ascensão no Brasil e em vários outros 

países nas últimas décadas. Quando se trata de terras indígenas precisa ocorrer de maneira 

regulamentada, para que os impactos negativos não superem os impactos positivos, levando 

desenvolvimento para comunidade onde está implantado (VICTOR, 2007, p.11). 

O turismo em terras indígenas não valoriza somente a cultura local, também tem a 

capacidade de incrementar a renda dos residentes, bem como estimular a preservação do meio 

ambiente, isso levando-se em consideração que a cultura e o meio ambiente são os principais 

elementos para o desenvolvimento desse tipo de turismo (BRANDÃO; BARBIERI; REYES 

JUNIOR, 2013, p 219) 

  Alguns autores relatam que o apego é capaz de ajudar o residente a participar e a se 

integrar mais com os assuntos da comunidade onde vivem, facilitando, na hora de tomar 

decisões. Esse apego faz com que o morador pense em estratégias de melhoria na qualidade 

de vida e se interesse a querer atuar no desenvolvimento do turismo local (MCCOOL; 

MARTIN, 1994, apud CHAGAS, et al; 2016)  

A comunidade Catu dos Eleotérios está situada entre os municípios de Canguaretama e 

Goianinha no litoral Sul do Estado do Rio Grande do Norte. A comunidade conta com 

aproximadamente 900 habitantes que vivem exclusivamente da agricultura e dos benefícios 

do Governo Federal. Pode-se encontrar no Catú grandes áreas verdes de preservação 

ambiental, rios, terras férteis para o plantio de batata-doce e hortaliças e muitas frutas. Além 

disso encontra-se também a trilha do Catú que é um atrativo turístico e a escola Indígena João 

Lino da Silva, considerada a primeira escola indígena do RN. 



 

10714 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

Com base nessas considerações o presente trabalho tem como objetivo analisar o apego 

afetivo, o grau de dependência e identidade dos moradores com a comunidade Catú dos 

Eleotérios, além de tratar da importância da atividade turística para o desenvolvimento local, 

com o intuito de identificar os principais motivos que levam o residente a enxergar a 

comunidade como um fator importante para a vida dele. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo é caracterizado como exploratório e descritivo. Além do estudo bibliográfico, 

feito em livros, artigos e sites, foi realizada uma pesquisa de campo de caráter quantitativo, 

através da aplicação de 290 formulários com questões fechadas, aplicados na própria 

comunidade. A escala utilizada para a obtenção das informações foi do tipo Likert de 07 

pontos, onde na menor avaliação o entrevistado discorda totalmente com a informação e na 

maior acontece o contrário. A amostragem foi probabilística, utilizando-se do método 

aleatório simples para escolher o sujeito. Através do desenvolvimento da análise, foi 

analisado o apego afetivo dos moradores com a comunidade, a dependência do lugar e a 

percepção de identidade da comunidade indígena Catú dos Eleotérios. Levando em 

consideração que o apego afetivo dos residentes com relação a comunidade surge basicamente 

devido aos fortes laços emocionais existentes, aumentando dessa maneira o grau de 

dependência e identidade, pelo simples fato do morador se sentir bem e em casa, geralmente o 

residente sente a comunidade como uma parte de si (SANTORO, 2014, p. 32). 

A coleta de dados ocorreu no período entre 18 de julho a 01 de agosto de 2015 e 

abrangeu os dois lados da comunidade Indígena Catú (Canguaretama e Goianinha). O 

público-alvo foram os próprios residentes. Para análise dos dados usou-se o software SPSS 

22.0 e o programa Excel, com o objetivo de facilitar a digitação dos dados obtidos através das 

respostas dos moradores. Depois de digitados, gerou-se dados e tabelas, por meio de análise 

estatística. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

PERFIL DA AMOSTRA 

         Dentre os entrevistados o maior percentual foi de pessoas do gênero Feminino 54,8% os 

demais foram homens 45,2%. Foram entrevistados os residentes com idade entre 14 a mais de 
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65 anos, onde obteve-se uma porcentagem de 32,8% para a faixa etária de 26 e 35 anos e 

26,2% para faixa etária entre 18 e 24 anos. O grau de escolaridade predominante na 

comunidade é o ensino fundamental, pois mais de 60% dos entrevistados se encaixam nesse 

padrão, seguidos pelos 24,1% de pessoas que estão ou que já concluíram o ensino médio, 

apenas 6,2% dos respondentes possuem ensino superior (grande parte desses respondentes 

com ensino superior compõem o quadro acadêmico da própria comunidade), além desses 

níveis de escolaridade identificou-se também que 8,3% dos entrevistados são analfabetos.  

 Identificou-se além desses dados que 86,9% dos residentes na comunidade vivem 

mensalmente com uma renda de apenas R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), apenas 

1% dos entrevistados possui salário superior a R$ 1.500 (mil e quinhentos reais). É importante 

ressaltar que entre esses respondentes 66,2% se declaram solteiros, não pelo fato de nunca 

terem casado e sim pelo fato de preservarem a cultura de manter apenas união estável. É de 

fundamental importância ressaltar que mesmo o Catú oferecendo bons atrativos turísticos 

apenas 1% dos respondentes trabalham diretamente com o turismo na comunidade. Além 

dessas informações, vale ressaltar também que 35,5% desses moradores vivem na 

comunidade a aproximadamente 30 anos, o que colabora para o aumento do apego a 

comunidade. 

 

DEPENDÊNCIA DA COMUNIDADE POR PARTE DOS MORADORES 

 De acordo com a tabela 01, está explícito na variável “pelas condições oferecidas aqui 

na comunidade, eu prefiro viver nesta comunidade do que em outra qualquer” que 63,4% dos 

respondentes, mesmo não tendo todas as condições para se viver bem, preferem viver na 

comunidade Catú, isto acontece pelo fato de muitos residentes terem nascido e crescido 

dentro da comunidade. Segundo Hidalgo e Hernandes (2001) apud Lima E Bomfim (2009) 

quando uma pessoa passa muito tempo em um mesmo local adquire vínculo afetivo pelo local 

e pelas pessoas que estão ao seu redor. 
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TABELA 01: Percepção sobre o grau de dependência dos moradores locais da comunidade 

Variáveis 

D
iscord

o  
T

otalm
ente 

D
iscord

o 

D
iscord

o 
ligeiram

en
te 

N
em

 
concordo, 

nem
 d

iscordo 

C
oncordo 

ligeiram
en

te 

C
oncordo 

C
oncordo 

totalm
ente 

De acordo com minhas necessidades a 
comunidade oferece todas as condições para 
se viver bem 

7,9% 11% 7,2% 4,8% 16,9% 19,7% 32,4% 

                                                                                                                             
Tudo que preciso, encontro aqui na 
comunidade 

56,6% 20,3% 4,5% 0,0% 4,5% 5,9% 8,3% 

Dependo deste lugar para viver 6,6% 5,9% 5,2% 1,4% 10% 23,8% 47,2% 

Pelas condições oferecidas aqui na 
comunidade, eu prefiro viver nesta 
comunidade do que em outra qualquer 

1,7% 2,1% 3,4% 7% 6,9% 21,7% 63,4% 

Fontes: Dados da pesquisa, 2015. 
 

Na tabela 01 observa-se que 47,2% concordam totalmente que dependem da 

comunidade para viver, esse resultado advém do fato de que, mesmo não encontrando tudo o 

que precisam na comunidade, como demostra a tabela, e com apenas 8,3% dos respondentes 

concordando totalmente com a afirmação, esses moradores enxergam a comunidade como o 

seu local de sobrevivência, onde eles podem criar seus animais, plantar seus próprios 

alimentos e educar os seus filhos para que no futuro a  cultura local não desapareça.   

 

APEGO AFETIVO A COMUNIDADE POR PARTE DOS MORADORES 

A Tabela 02 demostra claramente que os residentes estão muito ligados a comunidades, 

pois 69% dos entrevistados concordaram totalmente com a variável “estou muito ligado a essa 

comunidade”. É possível notar também que 59,3% dos respondentes sentem um grande apego 

pela comunidade. Segundo Lima e Bomfim (2009) os moradores se apegam ao local onde 

residem, por causa da satisfação encontrada naquela localidade, seja através de uma boa 

segurança, de uma boa infraestrutura ou apenas das lembranças que marcam tudo que viveram 

ali, os moradores, acreditam que a comunidade oferece a eles as condições básicas de 

sobrevivência. 
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Tabela 02: Percepção sobre o apego afetivo da população local, pela comunidade 

Variáveis 

D
iscord

o 
 T

otalm
ente 

D
iscord

o 

D
iscord

o 
ligeiram

en
te 

N
em

 
concordo, 

nem
 d

iscordo 

C
oncordo 

ligeiram
en

te 

C
oncordo 

C
oncordo 

totalm
ente 

Estou muito ligado à esta comunidade 2,8% 1,4% 2,8% 1% 5,2% 17,9% 69% 

Sinto um forte sentimento de que pertenço a 
nossa comunidade 

3% 2,1% 3,1% 7% 5,5% 35,5% 52,8% 

Nossa comunidade significa muito para mim 1% 7% 2,4% 3,1% 11% 37,2% 44,5% 

Possuo um grande apego à nossa comunidade 7% 0,0% 3,1% 2,4% 9,3% 25,2% 59,3% 

Fontes: Dados da pesquisa, 2015 
 

A tabela 02 deixa explicito também que 52,8% dos respondentes sentem um forte 

sentimento de pertencimento da comunidade, isso ocorre pelo fato do Catú ser de origem 

indígena, esse é um grande diferencial para os moradores da localidade. Identifica-se também 

na tabela acima que apenas 1% dos residentes discorda totalmente com a variável “nossa 

comunidade significa muito para mim”, isso significa que mais de 90% dos respondentes 

concordam que a comunidade possui um grande significado para eles, este fato advém, 

possivelmente, por causa do tempo de permanência desses moradores na comunidade, já que 

35,5% desses moradores vivem na comunidade a aproximadamente 30 anos, como está 

descrito no perfil da amostra. 

 

GRAU DE IDENTIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO COM A COMUNIDADE 

De acordo com a Tabela 03, observa-se que 63,1% dos respondentes sentem a 

comunidade como uma parte de si. A tabela deixa bem claro o grau de identificação dos 

moradores com a comunidade na variável “é esse o lugar que eu sempre quis morar”, com um 

percentagem de 48,3% dos respondentes que concordam totalmente com a afirmação. Este 

fato ocorre devido a comunidade oferecer segundo os entrevistados, uma boa segurança, 

levando os residentes a ficarem confiantes em viverem ali. 
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Tabela 03: Percepção sobre o grau de identificação da população com a comunidade 

Variáveis 

D
iscord

o  
T

otalm
ente 

D
iscord

o 

D
iscord

o 
ligeiram

en
te 

N
em

 
concordo, 

nem
 d

iscordo 

C
oncordo 

ligeiram
en

te 

C
oncordo 

C
oncordo 

totalm
ente 

Sinto a minha comunidade como uma parte 
de mim 

2,4% 2,8% 1,7% 1,4% 5,5% 23,1% 63,1% 

Me identifico fortemente com a comunidade 1,7% 7% 3,4% 2,4% 7,2% 46,9% 37,6% 

É esse o lugar que eu sempre quis morar 5,9% 3,1% 4,5% 1,7% 12,4% 24,1% 48,3% 

A história dessa comunidade diz muito sobre 
quem eu sou  

4,1% 3,1% 3,1% 3,4% 12,4% 22,8% 51% 

Fontes: Dados da pesquisa, 2015 
 

A Tabela 03, demostra também que apenas 1,7% dos respondentes não se identificam 

fortemente com a comunidade, provavelmente estão inseridos nessa porcentagem os jovens 

entre 14 e 17 anos que pensam em sair do seu local de origem, com o objetivo de buscar 

melhorias de vida em outras cidades. Observa-se também que 51% dos respondentes 

concordam totalmente que o Catú dos Eleotérios diz muito sobre o que são hoje, pelo simples 

fato de manterem viva sua cultura indígena e poder transmiti-la de geração para geração. 

 

CONCLUSÃO 

O presente artigo teve como objetivo analisar o apego afetivo, o grau de dependência e 

identidade dos moradores com a comunidade Catú dos Eleotérios, além de relatar sobre a 

importância da atividade turística para o desenvolvimento local, com o intuito de identificar 

os principais motivos que levam o residente a enxergar a comunidade como um fator 

importante.  A atividade turística em comunidades indígenas, como o Catú, tem a capacidade 

de valorizar a cultura local, de modo que ela se torne conhecida por muitas outras cidades do 

Estado ou até mesmo do Brasil, de aumentar a renda dos residentes, tendo em vista que 86,9% 

dos moradores dessa comunidade vivem basicamente com R$788,00 atualmente, além de 

melhorar o reconhecimento local. 

 Dos resultados da pesquisa observa-se que os residentes possuem um alto grau de 

apego, dependência e identidade com a comunidade, mais de 90% dos respondentes, estão 

felizes e se sentem bem e seguros no local onde vivem. Os residentes acreditam que a 

comunidade oferece todas as condições para que possam viver bem, por isso preferem viver lá 

do que em qualquer outro lugar. Afinal é na comunidade que eles tiram o sustento de suas 

famílias, tendo em vista que o Catú possui terras férteis. Os entrevistados também estão muito 
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ligados ao local, sentem um forte sentimento pelas terras, no entanto a comunidade é de 

fundamental importância para cada um deles, além desses fatores analisados a pesquisa 

também revela que os residentes não pensam em sair da comunidade para residir em outra, já 

que o Catu é onde sempre quiseram morar. Com base nesses dados conclui-se que o forte 

apego dos moradores pela comunidade, colabora para que os residentes queiram sempre 

cuidar e preservar sua localidade, para que assim tenham sempre melhorias de vida, devido a 

isso o alto grau de apoio faz com que os moradores dependam e se identifiquem ainda mais 

com seu local de origem. 
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RESUMO: O presente trabalho teve como proposta analisar o fluxo de compras e o controle 
de estoque em uma empresa do setor varejista. Trata-se de uma pesquisa empírica, de 
abordagem qualitativa, com objetivo descritivo. No que se refere aos procedimentos técnicos 
classifica-se como Estudo de Caso. A coleta dos dados ocorreu por meio da análise 
documental e de uma entrevista aplicada ao gestor do setor de compras da organização 
estudada. O presente estudo cumpriu seu objetivo geral de analisar a função compras em 
atendimento a aquisição da demanda anual de uma empresa do setor varejista e através deste, 
foram verificados como acontece a classificação dos materiais na empresa estudada, 
descrevendo o planejamento feito pela mesma para a manutenção do seu estoque e 
apresentado como o atendimento a demanda dos produtos colaboram na otimização do seu 
processo de compras. 

PALAVRAS–CHAVE: Fluxo de Compras, Controle de Estoque, Setor Varejista 

 

ANALYSIS OF SHOPPING FLOW AND INVENTORY CONTROL IN A 
COMPANY OF THE RETAILER SECTOR 
 
ABSTRACT: This study was proposed to analyze the shopping flow and inventory control in 
a company in the retail sector. It is an empirical research, qualitative approach with 
descriptive purpose. With regard to the technical procedures is classified as a case study. Data 
collection occurred through document analysis and an interview applied to the purchasing 
department manager of the organization studied. This study met its overall objective of 
analyzing the purchasing function in response to acquisition of the annual demand of a 
company in the retail sector and through this, were checked as in the classification of 
materials in the studied company, describing the planning done the same for the maintenance 
its stock and presented as meeting the demand of products collaborate on optimizing your 
purchasing process. 

KEYWORDS: Purchase Flow, Inventory Control, Retail Sector 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente muito se tem discutido em relação às questões estratégicas para o bom 

gerenciamento do fluxo de compras e controle de estoque nas organizações, devido ao fato de 
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tais terem se tornado essenciais para o equilíbrio econômico e financeiro das empresas, além 

de representarem um diferencial para as organizações. Desta forma, faz-se necessário 

fomentar estratégias eficientes para um maior controle no que se refere às compras realizadas 

por uma empresa e juntamente com este fator, a administração do seu estoque.  

Segundo Dias (2010, p. 259) “A função compras é um segmento essencial do 

departamento de materiais ou suprimentos, que tem como finalidade suprir as necessidades de 

materiais ou serviços”. Logo, esta função traz algo essencial, que é o abastecimento correto e 

os suprimentos necessários para a confecção de um bem para o cliente, estreitando assim a 

relação das empresas com os mesmos, aumentando sua satisfação. 

Nas empresas do mercado varejista adota-se o abastecimento anual, razão pela qual o 

dimensionamento de estoque se faz campo profícuo para estudo. Com isso o fluxo de compras 

se torna uma atividade fundamental para o bom gerenciamento de todos os seus processos, 

estando diretamente ligada aos seus estoques e ao relacionamento com os clientes, ficando 

evidente que o referido setor deve atuar de forma dinâmica, fazendo com que as compras de 

materiais sejam de excelente qualidade e que tragam uma maior satisfação aos seus clientes, 

tornando um componente necessário para o sucesso das organizações. 

Portanto, analisar o fluxo de compras e o controle de estoque permite responder a 

questão problema, que visa entender de que forma são planejadas as compras na empresa 

estudada para que ocorra o atendimento da demanda anual. 

O objetivo deste estudo consiste em analisar a função compras em atendimento a 

aquisição da demanda anual de uma empresa do setor varejista. Para alcançar o objetivo geral 

do estudo, foram traçados três objetivos específicos: verificar como acontece a classificação 

dos materiais na empresa objeto deste estudo; descrever o planejamento feito pela empresa 

para manutenção do seu estoque; descrever como o atendimento a demanda dos produtos 

colaboram na otimização do processo de compras. 

Diante o exposto, através da efetivação deste estudo busca-se ampliar os 

conhecimentos inerentes às áreas de compras e estoque, vislumbrando acréscimo de 

conhecimentos junto à base acadêmica. Como justificativa prática, o trabalho ora apresentado, 

tende a identificar os aspectos mais relevantes que são discutidos acerca do fluxo de compras 

e da gestão de estoque nas organizações, com o intuito de fortalecer o planejamento e tomada 

de decisão quanto a adoção de altos níveis de estoque em períodos anuais, buscando 

melhoramento para a empresa alvo, oportunizando com isso, melhorias em sua gestão de 
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estoque, bem como conscientizar a mesma sobre a importância do fluxo de compras, em uma 

estrutura planejada para atendimento da demanda anual. A pesquisa, também, justifica-se com 

a ótica de permitir que futuramente gestores de diferentes empresas do setor varejista possam 

utilizar os seus resultados para aplicarem metodologias em suas organizações com o foco de 

aperfeiçoamento do setor de compras em conjunto com a gestão do estoque. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo pode ser classificado como Pesquisa Empírica, que de acordo com 

Demo (2000, p. 21), “é a pesquisa dedicada ao tratamento da face empírica e fatual da 

realidade, produzindo e analisando dados, procedendo sempre pela via do controle empírico e 

fatual”.  

 Quanto aos objetivos se caracteriza como pesquisa Descritiva, que segundo Gil (2002, 

p. 42), “[...] tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno, ou então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. 

 Considerando a possibilidade de uma completa variedade de evidências na realidade 

para intervenção, de maneira que permita o amplo e detalhado conhecimento sobre o 

fenômeno proposto, este estudo utilizará o Estudo de Caso como procedimento de pesquisa. 

Conforme Yin (2010, p. 35), “um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga 

um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” 

 Com uma abordagem qualitativa, busca-se avaliar os procedimentos operacionais dos 

setores onde passam os pedidos de compra e a forma de armazenagem dos produtos na 

empresa estudada. Marconi e Lakatos (2006, p. 256) expõem que a pesquisa qualitativa é “a 

utilizada para interpretar fenômenos, ocorrendo por meio da interação constante entre a 

observação e a formulação conceitual”. 

 No que se refere aos instrumentos para a coleta de dados, serão utilizados: análise 

documental (histórico das informações sobre o processo de compras e gestão do estoque da 

empresa) e entrevista estruturada com roteiro previamente estabelecido. 

 A empresa alvo deste estudo foi fundada em 14/02/1995, atua no mercado varejista e 

conta com seis lojas. A organização disponibiliza uma variedade de produtos em utilidades, 

brinquedos, papelaria, decoração, cama, mesa e banho. 

 



 

10723 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos resultados foi realizada tendo como base as respostas dadas por um 

entrevistado. No primeiro momento, buscou-se entender como acontece à classificação dos 

materiais na empresa objeto deste estudo. Foi citado que “a empresa divide seu estoque em 

seções de acordo com os tipos de produtos como: utilidades, brinquedos, papelaria, 

decoração, cama, mesa e banho”. Essa postura adotada pela empresa nos remete ao que 

Chiavenato (2005) diz sobre a conceituação de classificação de materiais que é um processo 

onde os materiais são reunidos por características semelhantes. 

O respondente ainda destacou que “dentro dessa divisão existem subdivisões que 

diferenciam os produtos quanto ao preço e demanda, onde esses produtos são dispostos em 

porta-paletes de acordo com sua importância de venda e segmento”. Dessa forma é possível 

identificar que os principais tipos de classificação utilizados na empresa são por demanda e 

ABC que consiste classificar pelos itens que possuem maior rotatividade e por itens que 

possuem maior valor respectivamente. 

No segundo momento ao ser questionado quais os tipos de classificação de materiais 

utilizados na empresa, o entrevistado citou que é aplicada a classificação por demanda com os 

itens de maior rotatividade; é utilizada a classificação por materiais críticos como brinquedos 

e produtos escolares, já que existem problemas de obtenção pelo material por ser importado e 

se ter atrasos e desvios na entrega. Chiavenato (2005) diz que a classificação por matérias 

críticos ocorre devido a problemas de obtenção, razões econômicas, problemas de 

armazenagem, problemas de previsão e por razões de segurança. Por último é realizada na 

organização estudada a classificação por perecibilidade com os produtos frágeis, como pratos 

e copos. 

O gestor também informou na entrevista que não produzem, sendo todos os produtos 

adquiridos de fornecedores nacionais e estrangeiros, que utilizam um estoque com 

quantidades mínimas de todos os produtos. E que os materiais importados estão sujeitos a 

entraves burocráticos tornando uma dificuldade na aquisição como os brinquedos, produtos 

escolares e alguns produtos de utilidade. 

Quanto a utilização da classificação de estoques ABC, o gestor respondeu que “a 

classificação ABC é usada para definir as políticas de vendas da empresa, além de estabelecer 

as prioridades dos produtos a serem armazenados no estoque”. Essa classificação é realizada a 

partir das informações da empresa e análise dos dados no sistema. 
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 Os materiais comercializados na empresa que compõe a classe A, quanto a 

classificação dos estoques são os itens de utilidade doméstica e produtos de decoração, itens 

esses que como dito por, Chiavenato (2005) são a sustentação das vendas, onde representa 

apenas 20% dos itens, entretanto correspondem a 80% do faturamento, possuindo alta 

rotatividade. Segundo Chiavenato (2005) a classe B corresponde a 30% dos itens 

comercializados e a apenas 15% do faturamento. Possuindo rotatividade média, a classe B no 

estoque da empresa é composta por brinquedos e produtos de cama, mesa e banho. E por fim 

o gestor acredita que os itens que formam a classe C são os itens de papelaria. Esses itens são 

menos importantes em termos de movimentação, no entanto, requerem atenção pelo fato de 

gerarem alto custo de estoque (CHIAVENATO, 2005). 

De acordo com o gestor da empresa estudada, para a manutenção anual do estoque é 

feito o uso da prática do Estoque Mínimo, onde é definido um estoque mínimo para cada tipo 

de produto baseado em seu consumo médio e ao decorrer dos períodos são efetuadas compras 

para a reposição no estoque sempre que ele chegar ao nível mínimo. Revisões periódicas 

nesse estoque são feitas para verificar se os produtos armazenados se encontram em nível 

ideal, sendo possível acompanhar eventuais alterações de demanda durante o ano. Como 

observado no levantamento teórico, o estoque mínimo é um estoque adicional, capaz de cobrir 

eventuais situações imprevisíveis, como: atrasos na entrega, cancelamento de pedidos de 

compra, aumento imprevisto de consumo, rejeição dos itens comprados quando do 

recebimento, por exemplo: inconformidade com as especificações. (DIAS, 2010).  

Para repor os estoques pode-se utilizar de dois sistemas denominados sistema de 

reposição periódico-fracionada e de reposição contínua. Na empresa objeto desse estudo, a 

reposição se caracteriza como periódico/fracionada ocorrendo com maior frequência para os 

produtos considerados mais sazonais como, por exemplo, os produtos escolares, no qual 

segundo o gestor “é realizado apenas um pedido aos fornecedores sendo dividido em dois 

períodos. A maior parte da compra chega no início de cada ano e outra parcela com uma 

quantidade menor chega na metade do ano”.  

Ainda de acordo com o gestor da empresa “os produtos que possuem maior custo para 

armazenagem, como os vidros, alguns itens de decoração e materiais de inox, também 

necessitam de compra fracionada para que não ocorram prejuízos para a empresa, pois eles 

apresentam certa facilidade em serem danificados ou tornarem-se obsoletos”. Como dito pelo 

gestor, outra forma de comprar “é em grande quantidade, como acontece com os produtos 

caracterizados como plásticos nas utilidades em geral, pois esses produtos apresentam a maior 
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demanda na empresa e o custo de armazenagem para eles não é muito elevado se comparado 

as outras linhas de mercadorias da nossa empresa, assim tornando viável esse tipo de compra 

também”.  

Assim, tem-se que para compreender a reposição do estoque é importante que a 

empresa conheça os procedimentos de tempo de reposição, lote de compra, ponto de pedido, 

estoque de segurança, estoque máximo e ruptura de estoque, a fim de aperfeiçoar os processos 

e alcançar eficácia nos seus processos.  

No tocante a questão de planejamento estratégico de otimização do processo de 

compras, o respondente relatou que, é um fator decisivo o planejamento estratégico de 

compras para empresa, dado a sua influencia direta com o estoque, no relacionamento com os 

clientes e a obtenção de lucro pela empresa, a partir do processo citado, tornando a empresa 

mais eficiente e atrativa. Corroborando com o que foi relatado por, Dias (2010. p. 260) “a 

necessidade de se comprar cada vez melhor é enfatizada por todos os empresários juntamente 

com as necessidades de estocar em níveis adequados e de racionalizar o processo produtivo”. 

O bom planejamento das compras realizadas pelas empresas podem trazer muitos 

benefícios para a saúde organizacional da mesma, como manter um nível adequado de 

estoque, clientes satisfeitos com as necessidades de produtos sendo atendidos pela empresa, 

além de saldos positivos financeiramente. De acordo com Martins e Alt (2006) o setor 

compras usado de forma correta, exerce de forma cuidadosa os níveis de estoques da empresa, 

não deixando a empresa ter altos estoques, nem ficar em níveis muito baixos. Lembrando que 

os altos níveis de estoque podem acarretar em custos para empresa, já se tiverem níveis muito 

baixos, pode gerar a falta de produtos para os clientes e a sua insatisfação. 

Em relação ao pós-venda e a opinião dos clientes com relação aos produtos, é algo 

necessário neste cenário competitivo e ao se adquirir qualquer produto deve-se visualizar a 

sua qualidade e as exigências dos clientes no momento. A área de pós-venda é responsável 

por determinado processo de suporte ao clientes, com o intuito de desenvolver atividades 

extras de grande relevância aos consumidores, ampliando assim as relações entre cliente e 

fornecedor. 

 Segundo o gestor questionado sobre pós-venda e relação como os clientes, ele 

enfatizou que a empresa busca fazer um acompanhamento constante para saber a opinião dos 

clientes em relação aos seus produtos através da visualização de comentários e reclamações 

em suas redes sociais, além de entrevistas com os clientes onde é relatado algo sobre a 
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opinião deles aos produtos adquiridos na empresa dispondo assim de certo relacionamento 

com seus clientes. E com relação aos serviços de pós-venda utilizados pela empresa ele 

evidenciou que são a troca de produtos e prazos de garantia para os mesmos, mostrando que a 

empresa está pronta para ajudar seus consumidores neste quesito. 

No que se refere a questão sobre com é identificada a necessidade de compra na 

organização o entrevistado apresentou que isso é feito através do controle de estoque, sendo 

identificadas e avaliadas suas necessidades de abastecimento com base na demanda. De 

acordo com Dias (2010), as organizações que utilizam este critério para a identificação da 

necessidade de compra, apresentam confiabilidade do quanto se deve comprar, diminuindo os 

desperdícios. Também, demonstram experiência em suas compras, com conhecimento 

detalhado dos produtos a serem comprados e fornecedores regulares para seus produtos, lhes 

proporcionando redução nos custos de aquisição e armazenamento, com isso seus processos 

de compra tendem a ser caracterizados como recompra, no qual o comprador simplesmente 

repete pedidos anteriores, sem grandes alterações nos pedidos e baseados em seu histórico de 

demanda. 

 Em contrapartida, erros nos cálculos e variações de demanda proporcionadas por 

eventualidades do mercado podem acontecer e as empresas que se baseiam no controle de 

estoque e previsão de demanda para iniciar suas compras, precisam de planejamento 

estratégico para que ações corretivas sejam colocadas em prática para evitar perdas de 

produtos ou compras em excesso. Esta política também torna uma parte do estoque 

permanente, o que pode acarretar em elevação nos custos de armazenagem se tais não forem 

bem administrados. 

 Foi constatado também, que a organização deste estudo faz uso de um sistema de 

informação que lhe auxilia no processo de compra, gestão do estoque e controle de vendas. O 

sistema de informação da empresa tem como foco controlar todas as entradas e saídas de 

mercadorias, classificar e codificar os produtos, auxiliar no armazenamento dos mesmos e 

gerar relatórios de vendas, fazendo com que haja uma integração dessas variáveis com outros 

setores da empresa, tornando a tomada de decisão mais ágil e confiável. 

 As organizações precisam constantemente perseguir e alcançar altos níveis de 

qualidade e eficiência, para que seja possível eliminar os desperdícios, reduzir os custos e 

consequentemente aumentar a lucratividade. Desta forma, se faz necessário que os gestores 

tenham posse de informações precisas e atualizadas para um apoio eficaz ao processo 
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decisório. Nessa linha, o sistema de informação se torna importante ferramenta de apoio à 

decisão, fazendo com que os objetivos das empresas sejam alcançados da forma mais 

otimizada possível. E foi visualizado que é com esse intuito que o sistema de informação 

implantado na empresa estudada é utilizado, fazendo com que seu fluxo de compras e gestão 

de estoque se torne o mais fortalecido possível, de acordo com as necessidades do seu 

mercado. 

 

CONCLUSÕES 

 Conforme os objetivos estabelecidos, conclui-se que o presente estudo cumpriu a 

proposta de analisar a função compras em atendimento a aquisição da demanda anual de uma 

empresa do setor varejista. Através deste, foram verificados como acontece a classificação 

dos materiais na empresa estudada, descrevendo o planejamento feito pela mesma para a 

manutenção do seu estoque e apresentado como o atendimento a demanda dos produtos 

colaboram na otimização do seu processo de compras. 

 Com a aplicação da metodologia utilizada, o estudo alcançou resultados que 

demonstram que a referida empresa tem um controle básico e relacionado entre o seu fluxo de 

compras e a gestão de estoque, fundamentos no Estoque Mínimo e previsões de demanda que 

se mostraram eficazes para as necessidades da organização. 

 Uma análise mais conclusiva dos resultados revela que na empresa pesquisada a forma 

como ela associa o fluxo de compras e gestão de estoque em suas rotinas e processos 

possibilita a diminuição do nível de estoque de alguns dos seus produtos e o custo de 

estocagem, além do conhecimento dos produtos de baixo giro, tornando suas compras mais 

assertivas, o que otimiza suas etapas de classificação de materiais e a aplicação da 

metodologia de categorização ABC como forma de exercer uma boa administração do 

estoque.  

 Outro ponto a ser destacado é a maneira positiva como a empresa utiliza seu sistema 

de informação, fazendo com que o controle de estoque e as decisões de compra sejam mais 

confiáveis e precisas. 

 Por fim, os resultados demonstram que é de suma importância o controle dos estoques, 

pois é através deste controle que a empresa cria estratégias de compras, torna-se competitiva 

com a redução dos custos e aumenta sua margem de lucro. 
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RESUMO: O acentuado crescimento e aprimoramento técnico do Brasil nas últimas décadas 
exige cada vez mais uma mão de obra qualificada e experiente. A formação de profissionais 
capacitados e com perfil inovador ainda é escassa e o governo tem investido 
progressivamente em programas que garantam o ingresso e permanência do estudante na 
universidade. Entretanto, muita verba é desperdiçada com alunos que desistem do processo ou 
que prolongam sua permanência na instituição de forma imoderada. Nesse contexto, torna-se 
necessário dinamizar a entrada e saída de alunos na universidade de forma contínua 
concomitantemente à formação de profissionais competentes. Esse trabalho tem como 
principal objetivo analisar o fluxo de estudantes da Universidade Estadual da Bahia (UESB) 
no campus de Vitória da Conquista - Bahia, entre os anos de 2009 e 2014. Além disso, sugerir 
medidas para dinamizar essa movimentação frequente, refletindo sobre aspectos motivadores 
para fenômenos inconvenientes e sua possível redução, considerando as características 
particulares desse meio acadêmico. Para isso, foram utilizadas análises quantitativas sobre os 
números de discentes que participam do fluxo de alunos na UESB, relacionando essas 
informações ao cenário esperado. A partir das verificações, foi possível observar que há uma 
discrepância significativa entre o número de estudantes que estão matriculados na instituição 
e aqueles que formam a cada ano. Isso demonstra que há uma debilidade na performance dos 
alunos, como também um índice elevado de desistência, o que pode ser entendido como 
prejuízo de natureza social que não envolve apenas o estudante, mas toda a comunidade. 
Palavras–chave: administração educacional, dinâmica acadêmica, evasão 
 

ANALYSIS OF STUDENT FLOW IN THE STATE UNIVERSITY OF 
SOUTHWEST OF BAHIA CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA 
 
ABSTRACT: The sharp growth and technical improvement of Brazil in recent decades 
increasingly requires a skilled and experienced labor. The training of qualified professionals 
with innovative profile is still scarce and the government has gradually invested in programs 
that ensure the admission and permanence of the student at the university. However, too much 
money is wasted on students who drop out of the process or prolong their stay in the 
institution of immoderate way. In this context, it is necessary to streamline the entry and exit 
of students at the university continuously at the same time to the training of competent 
professionals. This work has as main objective to analyze the flow of students from the State 
University of Southwest of Bahia (UESB) campus Vitoria da Conquista - Bahia, between 
2009 and 2014. Furthermore, suggest measures to streamline this frequent movement, 
reflecting on motivating aspects for inconvenient phenomena and their possible reduction, 
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considering the particular characteristics of academia. For this, quantitative analyzes were 
used on students’ numbers participating in the flow of students in UESB, relating this 
information to the expected scenario. From the findings, it was possible to observe that there 
is a significant discrepancy between the number of students who are enrolled in the institution 
and those that form each year. This demonstrates that there is a weakness in the performance 
of students, as well as a high rate of withdrawal, which can be understood as loss of social 
nature that involves not only the student, but the entire community. 
KEYWORDS: academic dynamics, educational administration, evasion 
 

INTRODUÇÃO 

No sentido de estimular o avanço e desenvolvimento social, econômico e tecnológico, a 

sociedade tem investido progressivamente em educação superior. As transformações 

proporcionadas pelos resultados desses investimentos exigem uma nova demanda por 

profissionais qualificados com atributos específicos. Em busca dessas qualificações, de 

acordo com o MEC/INEP (2015), 7,8 milhões de estudantes se matricularam na educação 

superior brasileira em 2014, o que representa um crescimento de 6,8% em relação ao ano 

anterior. 

Entretanto, Silva Filho et al. (2007) afirma que a taxa de evasão no ensino superior no 

Brasil equivale a 22%. Esse número é um pouco menor nas universidades públicas, com cerca 

de 12%, e maior nas universidades privadas, o equivalente a 25%, porém com números 

absolutos bem maiores do que nas públicas. Além disso, essas médias não seriam muito 

diferentes das médias internacionais, tendo como principal fator diferenciador o tipo de 

dependência administrativa (pública ou privada), a região ou o curso.   

Por outro lado, para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o 

País tinha em 2012 o 3º maior índice de evasão escolar entre os 100 países analisados. O que 

representa uma preocupação quando o fenômeno é percebido em relação aos seus prejuízos.  

No município de Vitória da Conquista, terceira cidade mais populosa da Bahia e 

localizada a 510 quilômetros da capital Salvador, a preocupação de reduzir a evasão é pauta 

nas discussões públicas educacionais. Com o intuito de reduzir a evasão na rede municipal de 

ensino e com um projeto pioneiro no País, decidiu-se implementar em 2012 o fardamento 

digital. O projeto consistia em implantar um chip no uniforme dos estudantes para monitorar a 

frequência dos alunos nas instituições. A tecnologia permitia que os pais ou responsáveis 

fossem imediatamente informados por mensagem de texto no celular a respeito do horário de 

entrada e de saída dos alunos das 25 unidades que fizeram parte da fase experimental do 

programa. 
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De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a evasão, que era equivalente a 

22% na rede, caiu para 10% nos primeiros meses, porém os responsáveis e usuários 

afirmaram que com o tempo o chip apresentou falhas de funcionamento. O projeto teve então 

que ser interrompido em 2013, com apenas 2% de eficiência. 

No campo da educação universitária, a cidade enfrenta problemas semelhantes, porém 

há pouco ou nenhum controle por parte das Instituições de Ensino Superior (IES) com 

programas que busquem manter o aluno na universidade. O auxílio financeiro e a integração 

do graduando com projetos da instituição seriam as políticas mais efetivas para sua 

permanência, já que de modo geral, os problemas financeiros são apontados pelas IES como 

principal causa de evasão pelos estudantes, como defende Silva Filho et al. (2007). 

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) contempla o sudoeste baiano 

em seus três campi, possuindo sua sede em Vitória da Conquista. Segundo o INEP/MEC 

(2014) a instituição é a maior do município em número de estudantes, possuindo 5,19 mil 

estudantes matriculados, que representam 33% do total de discentes do ensino superior na 

cidade. A distribuição dos alunos se dá em 22 cursos de graduação e 25 cursos de pós-

graduação lato sensu e stricto sensu. 

Verificar o fluxo de estudantes representa importante ação para permitir a estabilidade 

dos estudantes na universidade, evitando falta de recursos e distribuição e investimentos per 

capita adequados. É imprescindível também a compreensão de determinantes para o abandono 

no ensino superior e para o atraso exagerado na conclusão do curso, visto que envolvem 

aspectos sociais relacionados à utilização do capital público.  

Tigrinho (2008) admite que há uma grande diversidade do sistema de ensino superior e 

cada instituição possui especificidades que afetam na desistência ou não dos estudantes. 

Portanto, é imprescindível investigar pontualmente os diferentes contextos para se alcançar 

uma resolução mais geral e precisa.   

O presente trabalho busca analisar o fluxo de estudantes da UESB no campus de Vitória 

da Conquista no período entre 2009 e 2014 a partir de verificações quantitativas. Com isso, 

espera-se esclarecer pontos relativos às motivações de fenômenos como a desistência 

universitária e o prolongamento no intervalo de formação, relacionando-os com a entrada, 

saída e retenção de graduandos na IES.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Cervo e Bervian (2006. p. 63-77) afirmam que as pesquisas podem ser classificadas 

como bibliográficas quando estão baseadas em estudos já publicados, diferentemente da 
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pesquisa documental, que está fundamentada em dados e informações que ainda não 

receberam nenhum tratamento analítico. O presente trabalho é documental, com natureza 

majoritariamente quantitativa, em que os documentos foram analisados e comparados sob 

perspectivas numéricas e análises de tendências.  

A sistematização torna-se mais efetiva quando se verifica que há uma quantidade 

crescente de pesquisas sistemáticas que buscam quantificar problemas sociais também 

emergentes como a evasão educacional. Ainda assim, o estudo possui forte delineamento 

qualitativo, em termos de aplicabilidade, já que pressupõe a partir das observações, uma 

mudança na conjuntura local com medidas pedagógicas e administrativas que se destacam por 

sua aplicabilidade e rendimento. 

A pesquisa utilizou como base de dados a plataforma online DataViva, que concentra 

informações de grande parte do território nacional e utiliza como pilares dados oficiais de 

pesquisas realizadas e incentivadas por órgãos públicos. A plataforma forneceu informações 

quantitativas essenciais para a formulação de conceitos e ideias a partir do seu tratamento 

analítico e crítico, visando a dinâmica no fluxo de estudantes da UESB. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O número de alunos que se matriculam anualmente no ensino superior tem se tornado 

cada vez mais expressivo, o que demonstra uma democratização do ensino superior, processo 

que acompanhou a demanda por mão de obra qualificada cada vez mais necessária no atual 

contexto do Brasil. Embora uma desaceleração no sentido econômico, o País segue emergente 

e potencialmente apto para avanço técnico, científico e infraestrutural e a educação possui, 

nesse contexto, papel fundamental para essa formação. 

Não basta, entretanto, investir apenas em criação de novas vagas para contemplar as 

exigências do mercado por novos profissionais, visto que demandam também qualidade e 

capacitação para desenvolvimento pleno de suas habilidades. Existem 3 principais variáveis 

que, segundo o MEC (2009), influenciam na qualidade da educação em essencial. São elas: a 

concentração de renda, a desigualdade social e a garantia do direito à educação e também a 

organização e a gestão do trabalho educativo. 

Para manutenção dessa qualidade educacional, é comum que as IES estabeleçam em sua 

gestão um limite de vagas para que não haja prejuízos nesse sentido. O limite prevê que todos 

os alunos ingressos tenham acesso aos recursos oferecidos pela faculdade com a menor 

carência possível. Ademais, estabelecer um limite significa prezar o bem-estar no ambiente 
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acadêmico e respeitar o espaço necessário para o desenvolvimento de atividades com 

qualidade, e também o espaço confortável para o próprio estudante.  

Na UESB, a capacidade de estudantes já atingiu seu limiar seguro para evitar a falta de 

recursos e garantir manutenção eficaz. A Figura 1 apresenta uma relação entre o número de 

alunos matriculados no campus, o número de ingressantes e o número de alunos concluintes 

anualmente.  

 

 

Figura 1. Situação do estudante na UESB em Vitória da Conquista entre 2009 e 2014. 
INEP/MEC, 2016. 

 

O número de alunos matriculados na universidade aumentou de 4,35 mil em 2009 para 

5,21 mil em 2010 e permaneceu relativamente constante entre os anos de 2010 e 2014, 

quando foi feita a última mensuração, de 5,19 mil. Entretanto, percebe-se que há uma 

disparidade excessiva entre o número de alunos matriculados e o número de alunos 

concluintes, quando o esperado seria que o número de concluintes tendesse gradativamente ao 

número de matriculados. Os concluintes representavam 7,95% dos matriculados em 2009, e 

passaram a representar 14,31% em 2014, porém com uma leve tendência decrescente. 

Essa tendência revela uma preocupação com relação ao número de alunos que desistem 

do curso ou os que estendem muito o período de formação. De acordo com a Unesco (2004), 

os fenômenos da repetência e da evasão, em muitos casos, estão interligados. O alto índice de 

reprovação é agente motivador que pesa na decisão dos alunos ao evadirem, e normalmente 

acontece logo no primeiro ano da faculdade, quando o aluno se depara com uma realidade 
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diferente do contexto anterior à educação superior, quando sente dificuldade nas disciplinas 

básicas para seu avanço no curso. 

Tanto a evasão educacional quanto o atraso na conclusão geram gastos ao Estado que 

poderiam ser investidos em outras áreas. Caso houvesse ainda, uma regularidade no percurso 

e saída de alunos da instituição, condizente com a quantidade de ingressantes, haveria menor 

desperdício do dinheiro público, evitando que a cara mão-de-obra dos professores 

universitários, por exemplo, fosse melhor aproveitada. 

Os agentes que colaboram para a culminância da desistência são resultantes da junção 

de diversos motivos que ocasionam a permanência ou não do estudante na universidade. O 

estudante que entra sem maturidade suficiente para enfrentar as dificuldades do ensino 

superior, bem como outras expectativas com o curso são potenciais discentes que optam pela 

desistência. Para Silva Filho et al. (2007), os fatores são diversos e na maioria das vezes o 

estudante fica desestimulado quanto à sua formação acadêmica, acreditando que o esforço 

necessário para obtenção do diploma superior não é conveniente.  

Neri (2009) aponta que o principal motivo da evasão dos estudantes é a falta de 

interessa na escola. A pesquisa mensurou que 40% dos jovens entre 15 e 17 anos deixam de 

estudar porque acham a escola desinteressante. Em seguida aparece a necessidade de trabalhar 

com 27% de representação nas motivações. O autor da pesquisa ainda afirma que a falta de 

interesse é reflexo da falta de demanda por educação no Brasil. 

A partir das observações de Neri, observa-se que a evasão é um problema geral, e que 

atinge também o ensino básico, porém com motivações a princípio diferentes das expressas 

pelos estudantes do ensino superior. O fenômeno precisa ser estudado, entendi e controlado 

para evitar que ainda mais perdas sejam possíveis. 

O limite das vagas ofertadas nas IES públicas e o aumento vigoroso da concorrência 

pelas vagas fez com que houvesse, como alternativa, ampliação do número de vagas nas 

universidades privadas. Em 2014, segundo o MEC/INEP (2015), a parcela abarcada pelo 

ensino privado já correspondia à 72,8% das matrículas no País, enquanto apenas 27,2% das 

8,14 milhões pertenciam à rede pública. 

A parcela crescente de estudantes nas universidades são resultado de políticas públicas 

de expansão do acesso como o Programa Universidade para Todos (ProUni), o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) e o Fundo 

de Financiamento Estudantil (Fies). Essas políticas que visam amenizar a demanda do 

mercado, garantindo também a permanência do estudante no ensino superior. 
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Assim, a perspectiva de avanço para a educação pública federal é positiva, visto que 

receberam investimentos vigorosos, como afirma o MEC (2012), em que há um crescimento 

de 111% na oferta de vagas nos cursos de graduação presencial nas Instituições Federais de 

Ensino Superior (Ifes) no período 2003-2011. Houve também aumento no número de 

matrículas em graduação presencial, que atingiu um aumento de aproximadamente 60% e 

ampliação superior a 520% nos cursos de graduação à distância, reflexo da criação da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) nesse período. Os programas de pós-graduação stricto 

sensu também tiveram aumento de cerca de 90% nesse intervalo. 

 Entretanto, essa a inserção dessa nova parcela ao saturado mercado de trabalho ainda é 

deficiente, e é preciso ainda mais investimentos para introduzi-lo nesse contexto, como o 

Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego – PNPE. Além disso, estudantes 

recém-saídos de universidades públicas são menos afetados pelo desemprego ao concluírem o 

ensino superior, por isso é mais vantajoso investimentos em ampliações do sistema público, 

que se mostra mais eficiente. 

Para que haja aumento na capacidade de acomodação de estudantes na UESB, é 

necessária expansão física do espaço, que atualmente ocupa cerca de 50 mil metros 

quadrados, com a criação de novos módulos de ensino. O espaço suportaria com tranquilidade 

a expansão, essa medida, entretanto, é cara e não condiz com a tendência cada vez maior de 

aproveitamento espacial. 

O ideal, portanto, é distribuir com mais equivalência os estudantes nos turnos da manhã, 

tarde e noite, considerando também a parcela de cursos que necessitam de extensão integral. 

A ação, embora simples, ainda não é aplicada efetivamente, visto que há muitas salas de aulas 

ociosas durante o período de aulas. A Figura 2 apresenta a distribuição das matrículas da 

UESB por turno entre 2009 e 2014. 
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Figura 2. Distribuição das matrículas na UESB em Vitória da Conquista, por turno no 
período entre 2009 e 2014. INEP/MEC, 2016. 

 

Em 2014, no período da manhã estavam matriculados 1,84 milhares de estudantes, no 

período da noite eram 3,12 mil, enquanto 757 estudavam em período integral e apenas 1,38 

milhares estudavam durante a noite. Uma distribuição desigual que prejudica a dinâmica do 

espaço universitário e que poderia ser reorganizada com o objetivo de se incrementar a 

capacidade de estudantes ingressantes. 

 

CONCLUSÕES 

O trabalho analisou o fluxo de estudantes que estão matriculados e que concluem 

seu ensino superior na UESB em Vitória da Conquista, realizando observações acerca 

das perspectivas e de algumas medidas a serem tomadas com o objetivo de implementar 

a dinâmica do trânsito de discentes. Verificou-se que a UESB apresenta uma notória 

discrepância entre o número de alunos matriculados na e o reduzido número de alunos 

concluintes. O fenômeno é recorrente e constante, exigindo assim, empenho para que 

mudanças efetivas e profundas no sistema sejam implementadas objetivando a 

aproximação do número de alunos que ingressam e que saem da universidade. 

Essa aproximação é impedida por fatores comuns na conjuntura brasileira, como a 

evasão educacional e a reprovação em disciplinas, que prolonga o período de graduação e 

impede que se estabeleça uma dinâmica entre os que ingressam e concluem os seus 
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cursos. Logo, há uma imprescindível necessidade de controlar a evasão na instituição, 

bem como melhorar os processos pedagógicos a fim de reduzir a reprovação.  

É necessário ainda um aprimoramento no sistema fundamental e médio de ensino, 

tanto no âmbito de conteúdos ministrados quanto no âmbito de preparação psicológica 

estimulando a maturidade necessária para a escolha do curso superior. A escolha mais 

assertiva do curso em que deseja ingressar favorecerá, além de menor desconforto 

proporcionado pela quebra da expectativa universitária, menor utilização desnecessária 

do capital público na IES. 

Além disso, é necessário dinamizar e otimizar o espaço útil do campus, 

gerenciando o número de estudantes por turno. A dinâmica pressupõe melhor fluidez no 

ritmo e quantidade de salas de aula em uso e menos desperdício da área já existente, sem 

a necessidade de ampliação física do atual espaço, que já é consideravelmente grande. 

Por outro lado, o aumento das vagas na universidade não garante melhoria na 

qualidade de ensino, o que exige esforço do poder público testando e aprimorando 

técnicas como o fardamento digital implementado em Vitória da Conquista. Esses 

aperfeiçoamentos, se adequados à realidade local podem solucionar questões 

fundamentais as quais há preocupações urgentes e que acarretam prejuízos acentuados à 

sociedade dentro e fora do campus. 

Sendo assim, a dinâmica e o fluxo são lentos no atual cenário, porém as medidas 

corretivas podem ser tomadas se houver gestão mais eficiente, caso contrário, não há 

perspectivas de melhora sem que medidas administrativas sejam tomadas. 
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RESUMO: A demonstração do fluxo de caixa como peça imprescindível na atividade 
empresarial é parte de um interesse acadêmico e profissional de colaborar com o cenário 
econômico local, almejando assim o desenvolvimento técnico e cientifico da economia local. 
O presente estudo foi realizado na cidade de Icó, localizada na Região Centro-Sul cearense e 
busca diagnosticar as metodologias de controle e analise do fluxo de caixa e o nível de 
conhecimento dos empresários de Icó quanto a tal metrologia de gestão do Fluxo de Caixa. 
Objetiva especificamente estudar o perfil de gestão do seguimento pesquisado; diagnosticar o 
nível de conhecimento sobre o fluxo de caixa das empresas no município de Icó; e 
proporcionar aos empresários locais um instrumento de conhecimento técnico e cientifico 
quanto a sua real situação frente às metodologias de fluxos de caixa. Em sua metodologia de 
pesquisa, o trabalho em questão trata-se de pesquisa exploratória por meio de método indutivo 
com pesquisa qualitativa e quantitativa, usando a técnica de observação direta extensiva com 
aplicação de questionário direto semiestruturado formulado com perguntas de cunho 
demográfico, cultural e objetivo, entre o período de abril a junho de 2015 a uma de 82 
empresas filiadas a Câmara de Dirigentes Legistas – CDL de Icó, Ceará. Por deste trabalho 
pode-se estabelecer uma relação entre o nível de escolaridade e o uso do fluxo de caixa e se 
perceber que quanto maior o nível de escolaridade, maior o conhecimento sobre a aplicação e 
implementação do fluxo de caixa. 
Palavras-chave: Administração, Demonstração, Empresa, Financeiro, Perfil 
 
  
ANALYSIS OF THE LEVEL OF CASH FLOW MANAGEMENT OF MICRO AND 
SMALL COMPANIES OF THE RETAIL INDUSTRY IN THE CENTER-SOUTH 
REGION OF CEARÁ: A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CASH 
MANAGEMENT EDUCATION 
 
ABSTRACT: The statement of cash flow as indispensable in business activity is part of 
academic and professional interest to collaborate with the local economic environment, 
aiming to become so scientific and technical development of the local economy. The present 
study was conducted in the city of Icó, located in the Center-South region of Ceara and 
diagnose control methodologies and cash flow analysis and the level of knowledge of the 
entrepreneurs such as metrology Icó of cash flow management. Aims to specifically study the 
following management profile searched; diagnose the level of knowledge about the cash flow 
of the companies in the municipality of Icó; and provide local businesses an instrument of 
scientific and technical knowledge about your real situation facing the methodologies of cash 
flows. In its research methodology, the work in question this is exploratory research by means 
of inductive method with qualitative and quantitative research, using the technique of 
extensive direct observation with direct semi-structured questionnaire formulated with 
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questions of demographic, cultural and nature purpose, between the period of April to June 
2015 to one of 82 affiliated companies the Board of Examiners – CDL Leaders of Icó , Ceará. 
For this job you can establish a relationship between the level of education and the use of cash 
flow and if you get the higher the education level, the higher the knowledge on the application 
and implementation of the cash flow. 
Keywords: Administration, Demonstration, Company, Finance, Profile 
 

INTRODUÇÃO 

O interesse da presente pesquisa se encontra especificamente na metodologia de 

orçamentária dos micro e pequenos negócios da cidade de Icó-CE. Esse elemento da gestão 

empresarial é o subsídio fundamental para que o gestor identifique a ocorrência de 

deficiências e excessos de caixa. 

Emerge dada tal contextualização a problemática de como a gestão financeira no 

comércio varejista da cidade de Icó na região Centro-sul do Ceará se relaciona com a 

metodologia de orçamento fluxo de caixa. 

O empresário necessita que os capitais trabalhem a seu favor, sendo o fluxo de caixa o 

recurso metodológico que aperfeiçoa a gestão dos recursos financeiros. Nesse processo é 

fundamental que o empresário distinga entre o seu fluxo de capital pessoal e o fluxo de capital 

empresarial. A não observação desse princípio de gestão financeira gera distorções na 

contabilidade empresarial.  

Considerando a problemática apresentada se pode apontar como objetivo a análise das 

metodologias de controle e analise do fluxo de caixa e o nível de conhecimento dos 

empresários de Icó quanto a tal metrologia de gestão. 

 A demonstração do fluxo de caixa como peça imprescindível na atividade empresarial 

é parte de um interesse acadêmico e profissional de colaborar com o cenário econômico local, 

almejando assim o desenvolvimento técnico e cientifico da economia local.  

A carência de conhecimento dos micro e pequenos empresários da região na análise 

financeira de seus negócios, sobretudo na utilização do fluxo de caixa como uma ferramenta 

gerencial, apresenta-se como um entrave ao desenvolvimento econômico afetando o processo 

de tomada de decisões, planejamento e controle financeiro das empresas. Compreender e 

lançar apontamentos à compreensão do que é gestão de fluxo de caixa e como esta pode ser 

enquadrada na realidade das micro e pequenas empresas instaladas no município de Icó na 

Região centro-sul do Ceará é essencial para fomento do mercado.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi realizado na cidade de Icó, localizada na Região Centro-Sul 

cearense, na zona do sertão do salgado, no Alto Jaguaribe. Segundo dados do Censo IBGE 

(2010), possui área de 1.872 km² e a população é de 65.456 habitantes. A população urbana é 

de 26.080 habitantes e a rural é de 39.376 habitantes, com uma densidade demográfica de 

34,97 hab/km2. Limita-se ao norte: Jaguaribe e Pereiro; ao Sul: Umari, Lavras da Mangabeira 

e Cedro; ao leste: Rio Grande do Norte e Paraíba; e a Oeste: Iguatu e Óros. 

O trabalho em questão trata-se de pesquisa exploratória sendo que o método aplicado é 

o indutivo com pesquisa qualitativa e quantitativa, usando a técnica de observação direta 

extensiva com aplicação de questionário direto semiestruturado entre o período de abril a 

junho de 2015. A pesquisa tem por finalidade analisar como nível de escolaridade reflete no 

que se refere ao controle e gerenciamento do fluxo de caixa das micro e pequenas empresas 

locais. Para PRESTES (2008, p. 30) o método indutivo é aquele em que se utiliza a indução, 

processo mental em que, partindo-se de dados particulares, devidamente constados, pode-se 

inferir uma verdade geral ou universal não contida nas partes examinadas. 

O método quantitativo-descritivo segundo LAKATOS (2010, p. 170) consiste em 

investigações de pesquisa empírica cuja principal finalidade é o delineamento ou análise das 

características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas ou o isolamento de variáveis 

principais ou chave. Usa-se uma amostra de 82 empresas extraídas de um universo 132 

empresas cadastras na Câmara de Dirigentes Legistas – CDL de Icó.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No sentido de estabelecer relações entre o nível de escolaridade e o uso do fluxo de 

caixa, apresenta-se a Figura 1, onde em termos de escolaridade, os dados obtidos, no que se 

refere ao percentual de empreendedores com o nível médio, convergem com os dados do 

Perfil do Microempreendedor Individual 2013 (SEBRAE, 2013), que aponta um percentual de 

44,10% de microempreendedores com nível médio ou técnico completo. 
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Figura 01. Escolaridade do Empresário 

 
Fonte: Dados do Instrumento de pesquisa 

 

Encontra-se, também, um número mais expressivo de empresários com nível superior 

completo (23%) ou incompleto (12%) do que no perfil do SEBRAE (2013), onde segundo 

esta entidade apenas 9,8% possuem o Superior Completo e 7,7% o Superior Incompleto a 

nível nacional. São dados que apontam para um nível de escolarização, tanto fundamental 

quanto superior, ainda maior que o nível nacional, onde o percentual de empreendedores com 

nível de pós-graduação é menor e o nível de empreendedores com o fundamental completo ou 

incompleto é maior.  

Notadamente, que o modelo de gestão apresenta independentemente uma tendência de 

melhora ao longo de uma escala de crescimento educacional, a pesquisa busca então 

relacionar as práticas de gerenciamento do Fluxo de Caixa levando em consideração o nível 

de escolaridade do empresário, a tentativa é averiguar e diagnosticar se as técnicas de gestão 

são verdadeiramente influenciadas pelo nível de escolaridade.  

A tabela abaixo considera apenas o percentual de empresários com nível de escolaridade 

completo (Superior, Médio e Fundamental), buscando compreender o grau de importância 

que o empresário atribui ao Fluxo de caixa dentro do processo de gestão. 

Tomando por base os dados da pesquisa verifica-se que dos 19 empresários com nível 

superior completo 94,7% dos pesquisados afirmam que o fluxo de caixa é Muito Importante, 

já dos 36 empresários com nível médio completo 91,6% pontuaram a mesma afirmação, 

enquanto 80% dos pesquisados que possuem nível fundamental completo afirmam que o 

fluxo de caixa é Muito Importante. 
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Tabela 01. Relação Escolaridade e percepção do Grau de importância do Fluxo de Caixa 

Nível de Escolaridade Item considerado Fi Fac 

Superior Completo 
Muito Importante 18 18 
Ocasionalmente Importante 1 19 
Não possui importância alguma 0 19 

Médio Completo 
Muito Importante 33 33 
Ocasionalmente Importante 3 36 
Não possui importância alguma 0 36 

Fundamental Completo 
Muito Importante 4 4 
Ocasionalmente Importante 0 4 
Não possui importância alguma 0 4 

Fonte: Dados do Instrumento de pesquisa 

A tabela 02 apresentada abaixo faz uma relação especifica do processo de gestão 

considerando especificamente os níveis de escolaridade completos (Superior, Médio e 

Fundamental), onde se verifica que 42,10% dos empresários com nível superior completo 

realizam uma única retirada pessoal por meio de pró-labore, já dos empresários com nível 

médio completo apenas 8,3% realizam retirada por meio de pró-labore. Em suma, tanto o 

gráfico 08 quanto a tabela 02 são indicadores de impacto positivo da formação dos 

empresários em suas técnicas e metodologias de gestão do fluxo de caixa de seu negócio, 

notadamente, quanto mais se cresce na absorção e acumulo de informação, maiores serão os 

índices de planejamento do negócio. 

 

Tabela 02. Análise comparativa entre Processo de gestão e nível de escolaridade dos 
empresários 
Nível de Escolaridade Item considerado Fi Fac 

Superior Completo 

Retiro do caixa diariamente 
simplesmente o que preciso para 
pagar minhas contas 

9 9 

Retiro do caixa apenas os valores 
necessário para cobrir prejuízos 

0 9 

Faço retiradas regulares, mas não 
possuo pró-labore. 

1 10 

Tenho pró-labore declarado, mas 
faço retiradas além do pró-labore 
para pagar algumas contas. 

1 11 

A única retirada pessoal que faço é 
o pró-labore declarado. 

8 19 

Médio Completo 

Retiro do caixa diariamente 
simplesmente o que preciso para 
pagar minhas contas 

29 29 

Retiro do caixa apenas os valores 
necessário para cobrir prejuízos 

0 29 

Faço retiradas regulares, mas não 
possuo pró-labore. 

3 32 
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Tenho pró-labore declarado, mas 
faço retiradas além do pró-labore 
para pagar algumas contas. 

1 33 

A única retirada pessoal que faço é 
o pró-labore declarado. 

3 36 

Fundamental Completo 

Retiro do caixa diariamente 
simplesmente o que preciso para 
pagar minhas contas 

4 4 

Retiro do caixa apenas os valores 
necessário para cobrir prejuízos 

0 4 

Faço retiradas regulares, mas não 
possuo pró-labore. 

0 4 

Tenho pró-labore declarado, mas 
faço retiradas além do pró-labore 
para pagar algumas contas. 

0 4 

A única retirada pessoal que faço é 
o pró-labore declarado. 

1 5 

Fonte: Dados do Instrumento de pesquisa 

 

CONCLUSÕES 

Estabelecendo relações entre o nível de escolaridade e o uso do fluxo de caixa, percebe-

se que quanto maior o nível, maior o conhecimento sobre a ferramenta. Quanto ao uso, 

verifica-se que em todos os níveis há um nível de uso da ferramenta pesquisada, mas 

conforme a escolaridade for menor, é maior o desconhecimento e o não uso.  

Considerando o que foi apontado, pode-se dizer que o conhecimento sobre o fluxo de 

caixa na gestão do comércio varejista na cidade de Icó não é tão tímido quanto se presumia na 

hipótese da pesquisa, mas tampouco é adequado quanto o necessário conforme apontado 

pelos teóricos trabalhados. Apesar de haver uso e conhecimento de tal recurso metodológico, 

há a necessidade de aprimoramento da qualidade no uso e aplicação desse conhecimento. Esse 

aprimoramento pode se dar bem mais que só através de cursos de instituições de ensino 

superior, mas também através de formações direcionadas e articuladas por órgãos 

relacionados ao desenvolvimento econômico estadual, e instituições da área de pequenos 

negócios, micro empreendedorismo e gestão financeira.  

Em outras palavras a relação entre educação e formação para a gestão financeira possui 

estreita relação com o desenvolvimento econômico e o bom uso de metodologias de gestão 

financeira como a DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa. Formar-se para o uso de 

metodologias administrativas e de controle torna os administradores é uma necessidade, como 

consequência disso o empresário torna-se mais atento e rigoroso de quanto as suas obrigações 
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e suas possibilidades de desenvolvimento para além dos hábitos e costumes culturais e 

históricos que prejudicam uma boa gestão.  

Projetar o fluxo de caixa é possibilitar a avaliação da capacidade de gerar recursos, 

suprindo as necessidades de capital de giro geradas pelo nível das atividades, remunerando 

funcionários e pagando impostos e fundos. Analisar o fluxo de caixa leva os administradores 

a conhecerem a real situação financeira de sua empresa. Desse modo conforme 

MATARAZZO (1998) "a demonstração do fluxo líquido de caixa permite extrair importantes 

informações sobre o comportamento financeiro da empresa". Ainda é considerável a 

porcentagem de empresários que negligenciam a importância e a otimização dessa 

metodologia de gestão, e possivelmente esses deixam passar imperceptível às possibilidades 

de progresso funcional do seu trabalho gestor a partir do bom uso de tal metodologia.  
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RESUMO: As políticas públicas em Educação de Jovens e Adultos são muito importantes, 
pois suas ações quando implementadas de forma efetiva se traduzem em diversos benefícios 
para sociedade. Por sua vez, o PROEJA como Política Pública tem como proposta além de 
fomentar a educação, busca profissionalizar os indivíduos capacitando-o para o mercado de 
trabalho. Este artigo teve como objetivo analisar os possíveis fatores preponderantes de 
sucesso ou insucessos do PROEJA como Política Pública ofertado no âmbito do IFTO. Foi 
utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica, onde foram consultados a legislação 
pertinente a esta política, além de artigos e livros, e comparados com os dados do relatório 
final de auditoria do TCU de 2012 da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, onde os resultados apontados no relatório dos ciclos de matrículas de 2004 a 
2011 mostraram um percentual maior de evasão do PROEJA dentre os demais cursos 
analisados. Esta pesquisa mostrou que além das ações pré-definidas por esta política, elas 
podem e devem ser complementadas por atividades administrativas e principalmente 
pedagógicas via Reitoria e Multicampi através da comunidade escolar como parte integrante 
desta sociedade. 
 
Palavras–chave: Desenvolvimento, educação, social, trabalho  
 

ANALYSIS AND EVALUATION OF SOCIAL AND POLITICAL 
ASPECTS OF PUBLIC POLICY AS PROEJA OFFERED UNDER 
FEDERAL INSTITUTE OF TOCANTINS 

 
 
ABSTRACT: Public policies in Youth and Adult Education are very important because their 
actions when implemented effectively translate into several benefits for society. In turn, the 
PROEJA as Public Policy's proposal as well as promoting education, seeks to professionalize 
individuals empowering it to the labor market. This article aims to analyze the possible 
important factors of success or failure of PROEJA as Public Policy offered under the IFTO. 
Was used as methodology the literature, which were consulted the relevant legislation to this 
policy, as well as articles and books, and compared with the data of the final report of TCU's 
audit 2012 Federal Professional Education Network, Science and Technology, where the 
results presented in the report of the 2004 enrollment cycles to 2011 showed a higher 
percentage of PROEJA evasion among the other courses analyzed. This research showed that 
in addition to the pre-defined by this policy actions, they can and should be supplemented by 
administrative and educational activities mainly via Rectory and multicampi through the 
school community as an integral part of this society. 
 
KEYWORDS: Development, education, social, job  
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de um país em linhas gerais decorre de diversas ações dos governos 

em suas respectivas áreas geográficas de atuação. Estas ações também consideradas como 

políticas públicas servem para estimular esse desenvolvimento e diminuir a desigualdade 

econômica e social da sociedade. Para entendermos um pouco sobre esse assunto, (LYNN, 

1980 apud SOUZA, 2006, p. 24), descreve políticas públicas “como um conjunto de ações do 

governo que irão produzir efeitos específicos”. A educação de forma geral representa uma 

política pública de grande relevância para um país, pois contribui significativamente para 

formação e preparo de seus alunos com potencialidades para atuação no mercado de trabalho 

assim como ser capaz de combater a desigualdade.  

Um olhar mais cuidadoso e abrangente a esta política pública que inclui, por exemplo, 

seguimentos da sociedade, logo se percebem que ela também é um meio de transformação 

social, pois exige a formação de indivíduos com perfis cada vez mais participativos e capazes 

de interagir com os movimentos, econômico, político, social e cultural através de suas 

relações. Nesta situação, na prática do ambiente escolar a realidade é bem diferente e 

desafiadora, uma vez que, além de elevar o nível de escolaridade deve ser também a essência 

dessa transformação.   

Considerando esses desafios, eles se potencializam quando se observa na perspectiva da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), pois se trata de pessoas que tiveram suas trajetórias 

escolares interrompidas pelos mais variados motivos.  

As políticas públicas voltadas para EJA estão inseridas dentro de um contexto de 

valorização e ampliação, como garantia de direito à educação básica. De acordo Constituição 

da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988 (CF/88) em seu artigo 205 “a 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

São inúmeros os projetos, programas e ações que revelam o enorme esforço do 

Ministério da Educação (MEC) no âmbito dessas políticas públicas. Neste contexto, este 

quadro se cristalizou de forma mais evidente na promulgação da Lei 9394/96 que instituiu Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em vinte de dezembro de 1996.  

A EJA não é exceção, uma vez que há décadas o Estado vem aprimorando seus 

mecanismos de alcance do ensino para os estudantes que não tiveram acesso ou continuidade 

na idade própria, pois o que ele almeja com essa proposta educacional é a construção e 

consolidação como parte de uma política de inclusão social emancipatória. Em conformidade 
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com o artigo 208 da CF/88, ela prevê que: “O dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: I – ensino fundamental obrigatório e gratuito, [...] assegurada 

inclusive sua oferta gratuita para todos que a ela não tiveram acesso na idade própria”. Ainda 

na CF/88 em seu artigo 227, define a profissionalização como um dos deveres da família, da 

sociedade e do estado a ser assegurado com absoluta prioridade.  

Percebe-se que tanto a Lei 9.394/96 quanto a CF/88 adotam uma concepção mais 

abrangente da educação que envolve a família, a convivência, o ensino, a pesquisa, os 

movimentos sociais, as organizações sociais, as manifestações culturais e também o trabalho. 

Recentemente, essa modalidade de educação passou a ser ofertada pela Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica por meio do ensino profissionalizante de 

formação inicial e continuada integrada ao ensino médio através dos Institutos Federais, 

sendo institucionalizado como política pública pelo Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006 

com a denominação de Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) que veio 

ampliar a abrangência com a inclusão de oferta desses cursos para o público do ensino 

fundamental da EJA.  

O “PROEJA tem como perspectiva a proposta de integração da educação profissional à 

educação básica buscando a superação da dualidade trabalho manual e intelectual, assumindo 

o trabalho na sua perspectiva criadora e não alienante” (BRASIL, MEC). De acordo a Lei 

9.394/96 em seu artigo 37 no § 3º prevê que “a educação de jovens e adultos deverá articular-

se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento”.  

Esta articulação no Estado do Tocantins é ofertada pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) que tem como missão, “proporcionar 

desenvolvimento educacional, científico e tecnológico no Estado do Tocantins por meio da 

formação pessoal e qualificação profissional”, e como visão de futuro é “ser referência no 

ensino, pesquisa e extensão, com ênfase na inovação tecnológica de produtos e serviços, 

proporcionando o desenvolvimento regional sustentável” (BRASIL, IFTO). Percebemos 

assim, que seu objetivo é contribuir para o desenvolvimento com a oferta de cursos de 

qualificação técnica que possa suprir as demandas do mercado. 

A problematização observa-se a partir do contexto histórico em seu aspecto 

jurídico/político e social, que a proposta da oferta do ensino de qualificação profissional na 

modalidade PROEJA, busca promover uma formação escolar resultando diretamente na 

melhoria da qualificação de mão-de-obra técnica dos sujeitos aos quais se destina, além de 

proporcionar formação do sujeito como ser social, autônomo, com capacidade crítica e apto a 



 

10750 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

lidar com o mercado de trabalho cada vez mais exigente. Cabe indagar, esta política atende os 

objetivos ao fora criada? 

Os motivos que levaram a realização desta pesquisa, observa-se que para 

implementação de políticas públicas, recursos financeiros são empregados e, torna-se 

fundamental que os mesmos possam ser geridos com vistas a atender a finalidade ao qual se 

destina - eficiência. Neste contexto, o estudo deste tema se torna relevante, pois, atualmente 

percebe-se que várias situações acabam comprometendo sua eficácia, que é o acesso, 

permanência e êxito à educação, educação esta que é garantida pela constituição como um 

direito social.  

  

O direito à educação, como direito declarado em lei, é recente e remonta ao final do 

século XIX e início do século XX. Mas seria pouco realista considerá-lo 

independente do jogo das forças sociais em conflito. Esses direitos são também um 

produto dos processos sociais levados adiante pelos segmentos da classe 

trabalhadora, que viram nele um meio de participação na vida econômica, social e 

política (CURY, 2002, p.253). 

 

O acesso à educação, principalmente ao PROEJA, possibilita a médio e longo prazo 

produzir impactos positivos no processo de desenvolvimento. Além disso, o resultado dessa 

pesquisa nos permitirá vislumbrar de forma mais profunda nos aspectos sociais, culturais e 

políticos desse processo cada vez mais complexo, o da escolarização e profissionalização de 

jovens e adultos. 

Assim, o objetivo desta pesquisa é analisar os possíveis fatores preponderantes de 

sucesso ou insucessos nas Políticas Públicas do PROEJA nos cursos ofertados no âmbito do 

IFTO e sua aplicabilidade uma vez que essas duas esferas tem entre seus objetivos a educação 

profissionalizante da sociedade.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Na elaboração deste artigo, utilizou-se como método, a pesquisa bibliográfica. Segundo 

Gil (2010, p. 29), este tipo de pesquisa “é elaborado com base em material já publicado e 

inclui material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos 

científicos”. Para Cervo, Bervian e da Silva, (2007, p.60) “a pesquisa bibliográfica procura 

explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em livros, artigos, 

dissertações e teses”.   
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Especificamente, para esta pesquisa, foi realizada consultas em livros de autores 

conceituados na área, artigos científicos, bem como pesquisas em sites institucionais, onde 

buscou-se como conhecer  as leis, decretos, pareceres, resoluções e o relatório final de 

auditoria do TCU de avaliação de programas de governo sobre a Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica. A pesquisa foi realizada entre julho e agosto de 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A EJA trata de pessoas que tiveram suas trajetórias escolares interrompidas pelos mais 

variados motivos, tais como: nível socioeconômico; dificuldade para conciliar trabalho, 

família e estudo; mudança no horário de trabalho; gravidez; novo emprego; baixo 

desempenho e consequentemente reiteradas repetências; cansaço; problemas de visão; 

problemas familiares; distância da escola; doenças; transporte; mudança de endereço 

residencial; horário; período de safra para trabalhadores rurais; dupla ou tripla jornada de 

trabalho; e baixa autoestima. 

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

divulgados, em 2003, “68 milhões de jovens e adultos trabalhadores brasileiros com 15 anos e 

mais não concluíram o ensino fundamental e, apenas, 6 milhões (8,8%) estão matriculados em 

EJA” (BRASIL, MEC). 

No Tocantins, a EJA articulada com a educação profissional, denominada PROEJA, é 

ofertado pelo IFTO através de seus campi distribuídos nas diversas regiões do Estado. 

Conforme dados do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 

Tecnológica (SISTEC), mais precisamente os campi onde são ofertados o ensino na 

modalidade PROEJA e a quantidade de cursos são: “Campus Araguaína com 01 curso; 

Campus Araguatins com 03 cursos; Campus Gurupi com 01 curso e Campus Porto Nacional 

com 01 curso” (BRASIL, SISTEC).  

Porém, de acordo com o Relatório Final de Auditoria do Tribunal de Contas da União 

(TCU, 2012) através da Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo, 

utilizando três tipos de indicadores - de evasão, retenção e conclusão - para compreensão 

correta de monitoramento da evasão mostra a seguinte situação. 
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Tabela 1. Alunos Evadidos, Em Curso e Concluintes, do proeja, de ciclos de matrícula 
iniciados a partir de 2004 e encerrados até dezembro de 2011.    
  

Indicador/tipo 
de curso  

 
Quant. de 
Ciclos de 
Matrícula 

Quant. de 
alunos dos 
cursos 

Percentual de 
Evadidos 

Percentual de 
Alunos em 
Curso 

Percentual de 
Concluintes 

Proeja Médio  287 5.836 24,0% 37,9% 37,5% 

Fonte: Relatório TCU, 2012, p.11 (adaptado).  
Obs: Os dados referem-se a ciclo de matrículas que terminaram até o primeiro semestre de 2011. 
 

Ficou evidenciado no relatório que, “é possível calcular as taxas de alunos evadidos, 

alunos em curso e alunos concluintes [...]. Ao se calcular a taxa de alunos evadidos, dentre 

todos analisados, os cursos com pior situação, ou seja, com maiores taxas de evasão, são os de 

nível médio: principalmente cursos de Proeja (24%), (BRASIL, TCU, 2012 p. 11)”. 

Entretanto, se considerarmos o que preconiza as diversas legislações e todos os 

esforços, nota-se que o resultado está aquém do almejado, evidenciando uma lacuna entre os 

objetivos desta política pública em sua concepção e a situação percebida em termos de 

evasão, retenção, e êxito ou conclusão. 

 

CONCLUSÕES 

Na realização desta pesquisa, concluímos que a educação é uma importante política 

pública. E, assim como toda política pública, tem-se muitos desafios e um deles é conseguir 

implementá-los de forma eficiente e eficaz. Para isso, é necessário que se tenha gestores com 

capacidade de gestão em nível de excelência, somando a essa questão, é indispensável que 

haja uma participação ativa da sociedade civil organizada. 

A EJA veio como uma política de destinada a uma grande parcela da sociedade que não 

teve a escolarização na idade certa, bem como o PROEJA, tornando uma política de inclusão 

social e também de inserção ao mercado trabalho. Muitos esforços têm sido feito por parte do 

governo e seus órgãos, podemos citar, por exemplo, Plano Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES) que tem como “objetivo viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os 

estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que 

buscam combater situações de repetência e evasão” (BRASIL, PNAES). 

Observa-se que nos relatórios de auditorias dos órgãos de controle e fiscalização não 

demostram os resultados que se esperam. Sendo assim, nas diversas ações e programas que 

são desenvolvidos via Reitoria e mesmo Multicampi não impedem que sejam 
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complementadas com ações locais, como: parcerias com empresas, algumas ações 

administrativas e principalmente pedagógicas.  
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PARANÁ/RO 
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RESUMO: O presente trabalho apresenta o estudo geográfico da paisagem urbana na área da 

Praça dos Migrantes na cidade de Ji-Paraná/RO.  Como resultado deste trabalho, verificou-se 

que a população que frequenta a praça dos migrantes desejaria algumas mudanças no 

ambiente, sendo minoria moradora do bairro. A paisagem da praça é composta por elementos 

naturais e artificiais, como brinquedos que são feitos a partir do reaproveitamento de pneus, 

um ato de educação ambiental, assim verificou-se pontos positivos e negativos na utilização 

dos pneus e também com a pouca quantidade de arvores presentes no ambiente exposto. A 

praça assim como todo espaço público, ao mesmo tempo em que propicia a integração das 

pessoas, com lazer, atividade física entre outras atividades, pode afastar as pessoas desse 

espaço por causa de algumas deficiências bem notáveis no espaço. 

Palavras–chave: ambiente, pneus, espaço público, lazer 

 

ANALYSIS SOCIAL AND ENVIRONMENTAL SQUARE OF 

MIGRANTS, Ji-Paraná-RO. 

 

ABSTRACT: This paper presents the geographical study of the urban landscape in the area 

of Migrants Square in the city of Ji-Paraná / RO. As a result of this study, it was found that 

the population that frequents the square of migrants want some changes in the environment, 

the minority neighborhood resident. The landscape of the square is composed of natural and 

artificial elements, such as toys that are made from tire recycling, an act of environmental 

education, thus there was positives and negatives in the use of the tires and also the small 

amount of trees present in the environment exposed. The square as well as all public space at 

the same time promotes the integration of people with leisure, physical activity and other 

activities, can turn people off this space because of some very notable deficiencies in space. 

KEYWORDS: environment, tires, public space, leisure 
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INTRODUÇÃO 

O uso das praças, nas últimas décadas tem mudado significativamente em todo o Brasil. 

O rápido crescimento das cidades brasileiras a partir da segunda metade do século XX foi 

fundado em uma concepção de desenvolvimento urbano que, em geral, desconsiderou as 

condições ambientais preexistentes.  

 Na cidade de Ji-Paraná, a Praça dos Migrantes é o objeto de estudo da presente 

pesquisa, onde a classificação conceitual paisagem, foi utilizada como uma leitura geográfica 

na perspectiva do espaço público. Sendo assim, analisando seus pontos positivos e negativos, 

como por exemplo a utilização de pneus para fazer brinquedos para a praça, se o espaço é 

adequado para atividades recreativas e outros fins.  

 Segundo Shier (2003) nos estudos de geografia, as discussões sobre paisagem são 

antigas desde o século XIX, como uma forma de se entender as relações sociais e naturais em 

um determinado espaço.  

 Segundo Lima (2005), “[...] os recortes devem obedecer a uma identificação da real 

extensão espacial de um conjunto de objetos inter-relacionados por uma lógica constitutiva 

[...]”. 

 Este trabalho justifica-se pelo reduzo interesse de pesquisas acerca dessa praça e, 

principalmente, de espaços públicos de fato como palco e cenário da ação, mobilização e 

articulação por parte da população.   

 A presente pesquisa foi realizada pela aluna Dayane Rodrigues Raasch do 2° ano, do 

curso Técnico em Florestas, juntamente com a professora de geografia Selma Maria de 

Arruda Silva. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Segundo IBGE (apud MACARO, 2013, p. 20-21), o município de Ji-Paraná está 

localizado, na região Norte do Brasil, na porção centro-leste do estado de Rondônia. Com 

coordenadas geográficas entre as latitudes 8°22’00”S e 11°11’00”S e longitudes 61°30’00”W 

e 62°22’00”W, com área correspondente de 6.922 km2. “O perímetro urbano do município de 

Ji-Paraná localiza-se na porção sul, e é cortada pela principal rodovia do Estado, a BR-364”. 

(MACARO, 2013, p.20).    
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Figura 1- Mapa do Município de Ji-paraná- RO. MACARO, 2013, p. 21. 

 

A área de estudo foi na Praça dos Migrantes (Prefeitura de Ji-Paraná/RO, 2015) sob 

a coordenada geográfica latitude 10°52’34,8”S e longitude 61°57’43,8”W, com altitude 

163 metros, figura 2. 

         A metodologia para atingir os objetivos propostos da referida pesquisa tem como 

método de abordagem um estudo indutivo e quantitativo, por se tratar de um estudo que é 

o caso do espaço da Praça dos Migrantes.  

          Segundo Medina e Santos (2008, p. 11) “[...] proposta de Participação-Ação para a 

Construção do Conhecimento (PROPACC) fundamenta-se numa concepção 

construtivista da aprendizagem, considerando os conceitos prévios dos alunos [...]”. 

 E na metodologia usada neste trabalho, os alunos, observaram com outro olhar a 

paisagem que eles já conheciam, para fazer a leitura crítica e desenvolver a pesquisa. 
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Figura 2- Mapa da Praça dos Migrantes de Ji-paraná - RO. Google Earth Pro, 2013 

        

 O início do trabalho realizado com uma visita a campo, área de estudo, Praça dos 

Migrantes com objetivo de fazer o reconhecimento do local e registrar os elementos da 

paisagem. Para fazer o registro da paisagem da Praça foi usada uma geotecnologia, uma 

câmera fotográfica digital da marca Sony e modelo Cyber-shot DSC-H7 8.1. 

 Outro recurso utilizado foi um questionário, com objetivo de formular hipóteses 

reais sobre a população que faz uso do espaço público da Praça dos Migrantes em Ji-

Parana/RO. 

 Foram feitas duas visitas há praça. A primeira para fotografar os elementos que 

fazem parte da paisagem da praça. E a segunda para aplicar o questionário, fazer 

entrevista com a população, sendo um total de 40 pessoas que estavam presentes na 

Praça. 

 Na primeira visita à Praça, foi possível perceber e identificar elementos naturais e 

artificiais. Nos elementos naturais a existência de árvores de pequeno, médio e grande 

porte. E até mesmo espécies de nome comum como pinheiro e a própria palmeira que 

não são  endêmicos da região Norte e nem do Brasil. 

 Na paisagem da praça, no entorno, é cercada de residências, possui um ginásio de 

esportes, uma área de ginastica, um playground com brinquedos confeccionados por pneus e 

um centro cultural (figuras 3 e 4). Todas as sextas-feiras é realizado na praça, no período 

noturno, uma feira de produtos artesanais e alimentícios. Esse diferencial motivou a 
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construção da presente pesquisa, além de sua representatividade para a população da cidade 

onde está inserida. 

 

Figura 3- Playground da Praça dos Migrantes de Ji-paraná - RO. 2015 

 

Figura 4- Área de ginastica e ginásio de esportes da Praça dos Migrantes de Ji-paraná - RO. 

2015  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

           Dos entrevistados trinta e sete pessoas eram moradores da cidade de Ji-Paraná e destas 

oito pessoas moram no Bairro Jardim dos Migrantes.   
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 Quando perguntados sobre a importância do da praça como um espaço público, trinta e 

seis pessoas acharam importante e apenas quatro pessoas não consideram a praça um espaço 

público importante.  

 Sobre os imigrantes que fazem uso da praça, quinze entrevistados vieram após o ano 

de 2000. Doze entrevistados vieram entre a década de 90 até o ano de 2000.  Oito 

entrevistados vieram entra as décadas de 70 e 90. E dois entrevistados vieram entra as décadas 

50 e 70. Três entrevistados vieram entre as décadas de 30 e 50.  

 No tema uso da praça, dezessete pessoas responderam que frequentam a praça para 

socializar com amigos. Dezesseis pessoas responderam que usam a praça para atividade 

esportiva. Outras quatro pessoas declararam trabalhar na praça e outras três pessoas 

afirmaram usar para fins recreativos. 

 Quando perguntados sobre os elementos presentes na praça, dezessete pessoas 

responderam que utilizam os bancos presentes na praça. Dez pessoas utilizam os brinquedos.  

Cinco pessoas declararam utilizar as arvores.  E oito pessoas declararam utilizar os aparelhos 

de exercícios físicos.   

 Dos entrevistados nove pessoas consideram a presença e a quantidade de árvores 

existente na praça importante e satisfatório. Trinta pessoas consideram as árvores importantes, 

mas acham que poderia ter mais arvores e plantas na praça, não houve nenhuma pessoa que 

discordou desse item. 

 Trinta e nove entrevistados concordaram que as árvores existentes na praça propiciam 

algum benefício para a população humana e para as aves que habitam a praça. Apenas uma 

pessoa declarou que as árvores não trazem benefício. 

 No tema satisfação sobre o estado de conservação da praça, onze entrevistados 

disseram estarem satisfeitos. Quinze respondeu que poderia ter melhorias na praça. E catorze 

pessoas declararam não estarem satisfeitos. 

 

CONCLUSÕES 

           Com os dados da entrevista concluiu-se que a população que frequenta a praça dos 

migrantes não são exclusivamente as pessoas que moram no bairro Jardim dos 

Migrantes. E isso é um dos fatos que evidencia o número reduzido de praça existente na 

cidade de Ji-Paraná/RO. 

 Outro elemento que chamou atenção na paisagem da praça foi o reaproveitamento 

dos pneus usados em automóveis para criar brinquedos, trabalho que identificamos como 
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um ato de educação ambiental, mas também tem seu lado negativo, como o acumulo de 

água parada em épocas de chuvas. 

 A conclusão final deste trabalho aponta pontos positivos e negativos. A praça assim 

como todo espaço público, ao mesmo tempo em que propicia a integração das pessoas, com 

lazer, atividade física entre outras, pode afastar as pessoas desse espaço. Informações 

adquiridas com os relatos dos entrevistados confirmaram que pessoas fazem uso da praça para 

consumir substancias ilícitas. A estrutura da praça já sofreu depredação e fato como a 

presença de lixo na grama, deixa explicita que mesmo tendo lugar específico para 

acondicionar resíduos sólidos, parte da população não tem preocupação em preservar e 

conservar a limpeza da praça.   
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VIOLÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
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RESUMO: No Brasil há uma legislação que visa proteger a mulher contra a violência é a Lei 
nº. 11.340/06, esta pesquisa objetivou conhecer a aplicabilidade da política pública decorrente 
do dispositivo normativo para a mulher vítima de violência doméstica no Município de Porto 
Velho em Rondônia. A investigação utilizou-se de resgate bibliográfico de base literária e 
legal para subsídio teórico e de visitas ao Centro de Referência da Mulher.  A partir destes 
instrumentos procurou verificar se os pressupostos legais estão sendo atendidos e qual o grau 
de sua aplicabilidade. Os dados coletados no ano base 2015 demonstram que o Centro de 
Referência da Mulher  é bem estruturado quanto aos aspectos físico e administrativo. Neste 
funciona a coordenadoria de atendimento a mulher, o centro de saúde e de apoio jurídico, 
social e assistência de apoio com vistas a ofertar apoio a vítima. Os dados indicam que o 
centro vem atendendo adequadamente as vítimas, e a sua existência possibilita o atendimento 
da vítima que o procura diretamente ou a ele é encaminhada por outros órgãos, ainda 
identificou-se que a informação é fator impulsionador do processo de tomada de decisões e 
ações no planejamento e controle social de políticas públicas. A partir da observação pudemos 
compreender o processo de operacionalização da política pública para a mulher vítima de 
violência e verificar que sua aplicação tem sido um instrumento de  efetividade e  garantia dos 
direitos humanos das mulheres.  
Palavras–chave: Centro de Referência, Relações de Gênero, Legislação, Vítima de Agressão 
 
 

PUBLIC POLICY ENFORCEMENT FOR WOMAN FROM PORTO 
VELHO CITY THAT ARE   VICTIM OF VIOLENCE  
 
ABSTRACT: In Brazil there is the Law no. 11,340 / 06 a legislation to protect women 
against violence, this research aimed to identify the applicability of public policy resulting 
from the legislative provisions for women victims of domestic violence in Porto 
Velho,Rondonia. For this research was used a bibliographic rescue literary and legal basis for 
theoretical subsidy and visits to the Women's Reference Center. From these instruments were 
examined whether the legal requirements are being observed and the degree of its 
applicability. The data collected in the 2015 base year show that Women's Reference Center 
is well structured in the physical and administrative aspects. In this Center works the 
coordination body of the woman care, health center and legal, social support and supportive 
care in order to offer support to victims. The data indicate that the center is offering service 
adequately  the victims and their existence allows victim to look for the service directly or it 
is forwarded by other agencies. From the observation we understand the process of 
implementation of public policy for women victims of violence and verify that your 
application has been an effective tool to guarantee the human rights of women. 
KEYWORDS: Reference Center, Gender Relations, Law, Aggression Victim  
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INTRODUÇÃO 

No Brasil a legislação que dá direito a proteção a mulher contra a violência é a Lei nº. 

11.340/06, denominada Lei Maria da Penha. Este dispositivo é recente e promoveu uma 

mobilização social em torno do esclarecimento e conhecimento sobre as responsabilidades 

atribuídas nas relações de gênero no que tange aos atos de violência decorrente da relação 

entre homem e mulher, ou ainda entre parceiros do mesmo sexo.  

É fato que a violência contra mulheres não é verdadeiramente mostrada devido ao 

silêncio cultural e histórico que protege os agressores. Além disso, pode atingir qualquer 

mulher, independentemente do nível intelectual, econômico ou social. Quando se fala em 

violência doméstica não se tem dados concretos do quanto ela vem crescendo no Brasil, 

principalmente na Região Norte.  

Contudo, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE mencionam 

que no Brasil, no primeiro semestre de 2012 foram registrados 45.777 casos de violência 

contra a mulher, dos quais 26.939 foram com violência física, 12.941 por violência 

psicológica, 797 violências moral, 750 violências patrimonial, 925 violência sexual e 213 

outros tipos de violência (IBGE, 2012). 

O principal fator que desencadeou a busca em desenvolver este trabalho foi o 

questionamento sobre as aplicações das Políticas Públicas voltadas para o amparo da mulher 

vítima de violência em Porto Velho. Como elas acontecem? Quais os aspectos efetivos e 

quais suas falhas? Este projeto tem como objetivo conhecer o processo de atendimento à 

mulher vítima de violência, no Centro de Referência da Mulher do município de Porto Velho, 

pela ótica da Lei Maria da Penha.  

A violência doméstica tornou-se um grave problema social pelos efeitos intensos que 

tem na saúde física e mental das mulheres, comprometendo sua qualidade de vida. Como 

violência de gênero é um problema de direitos humanos e saúde pública que ocorre, num 

contexto de relação afetiva e predominante no interior dos domicílios sendo, na maioria das 

vezes, praticada por seus cônjuges ou companheiros (SAFFIOTTI,1999; 

VELAZQUEZ,2006). Segundo a Lei nº11.340/2006, tal violência “se configura como 

qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 

ou psicológico e dano moral ou patrimonial a mulher”. Desse modo, a categoria de gênero se 

torna necessário, para compreensão das relações entre os sexos em um contexto de violência. 

 O auge do momento para reconhecimento destes direitos foi em meados da segunda 

metade do sec. XIX período em que ocorreram mudanças importantes na sociedade, como a 

industrialização e a urbanização, inserindo cada vez mais a participação das mulheres em 
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diversos segmentos, dando início aos movimentos feministas em busca da valorização e dos 

seus direitos.  

Um dos marcos na valorização dos direitos foi a Constituição Federal de 1934 que 

provocou várias mudanças em decorrência dos acontecimentos mundiais, e 

consequentemente, possibilitou o fortalecimento da garantia do direito a mulher, uma vez que 

elas eram impedidas de manifestarem suas opiniões por pessoas de seu convívio familiar 

como pais, mães e maridos. Em seguida a isto, como resultado de sua luta, o voto feminino 

passou a ser obrigatório, entretanto a mulher dependia da opinião daquela pessoa que a 

mantinha economicamente, que por vezes era uma figura masculina. (DUARTE et. al., 2009) 

O termo gênero passou a ser usado a partir da década de 1970, e refere-se ao modo que 

cada homem e cada mulher passa a cumprir papéis definidos na sociedade.  A violência de 

gênero ainda perpetua-se acompanhando a triste realidade de todo o país. Entende-se por 

violência de gênero aquela contra parceiros e pode acontecer em todas as sociedades e 

camadas sociais, e inclui: atos de agressão física, relações sexuais forçadas e outras formas de 

coação sexual, maus-tratos psicológicos e controle de comportamento. Pode ocorrer com 

ambos os sexos, em parceiros do mesmo sexo ou diferente, contudo, historicamente as 

mulheres são mais vitimizadas, especialmente nas sociedades em que as desigualdades entre 

homens e mulheres são mais marcantes¹. 

A violência pode ser conceituada de acordo com o Ministério da Saúde, (2006) como “o 

ato, ou sucessão de atos, consciente ou inconscientemente determinados para causar dano 

físico, psíquico, moral ou social a outrem e que, por sua natureza e intensidade não permite a 

evitação imediata ou mediata de seus efeitos”. É um dos assuntos que está mais em evidência 

podendo proceder tanto da desigualdade nas relações entre homens e mulheres, como da 

discriminação de gênero ainda presente seja na sociedade, seja na família. A proteção a 

mulher ganhou reforço constitucional, em outubro de 1988, após a promulgação da vigente 

Constituição Federal do Brasil, e devido a inúmeros movimentos, incluindo nestes as lutas 

feministas, debateu-se a atenção a saúde da mulher, também uma vertente a violência, sendo 

inserida como tema de ordem pública, iniciando o processo de normatização para o 

atendimento à mulher (BRASIL, 2006) 

A Violência contra a mulher sempre esteve presente em na história brasileira, porém, na 

maioria das vezes tratada de maneira velada e consentida como um evento normal na 

sociedade. No Brasil, após a entrada em vigor da Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006, 

art.2º, é que esta temática passou a ter uma mobilização maior:  
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Art. 2°: Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, 
renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades 
para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 
moral, intelectual e social.  

Embora a lei tenha garantido direitos, muitas mulheres ainda se sentem reprimidas 

quanto ao fato de serem violentadas, optando por ficar no anonimato. Após a edição da Lei, 

espera-se que este quadro mude, pois é um instrumento que cria mecanismos para coibir e 

prevenir a violência contra as mulheres passando a ter instrumentos legais inibitórios, para 

que não mais seja vítima de discriminação, violência e ofensas dos mais variados tipos. 

Centros de referência da mulher 

As políticas públicas são ações integradas através de programas, elaboradas pelo Estado 

de maneira direta ou indireta, contando com atuação e participação dos órgãos privados e 

públicos, tendo como objetivo garantir constitucionalmente o direito das pessoas (BRASIL, 

2011, pág. 7). No que se refere às políticas públicas voltadas a violência contra a mulher, 

estas têm o propósito de agregar e expandir os serviços, através de articulação nas várias 

áreas: saúde, justiça, segurança pública e atendimento socioassistencial. Neste intento, o 

Centro de Referência da Mulher (CRM) funciona como o ambiente agregador desses serviços, 

que proporciona a implementação das Políticas Públicas para mulheres vítimas de violência.  

O atendimento do Centro de Referência para as mulheres vítimas de violência está 

amparado pela Constituição Federal, quando se refere à mulher vitimada pela violência 

doméstica e familiar, e tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre essa violência, como 

descreve a Lei Maria da Penha nº 11.340 de 07 de Agosto de 2006:  

Art. 1° – Esta lei cria mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, nos termos de 8 do art. 226 da Constituição Federal, da 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra à Mulher, 
da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra à 
Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do 
Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de violência doméstica e familiar contra 
à mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar. 

Com a entrada em vigor da Lei nº 11.340/06, “que cria mecanismos para coibir e 

prevenir a violência doméstica contra a mulher [...]” (Id, 2006, art.1º), políticas públicas 

voltadas às mulheres passaram a ser tratadas de forma mais ampla, envolvendo o Poder 

Público para as condições estruturais e orçamentárias, cuja finalidade é minimizar as 

desigualdades existentes, no âmbito doméstico e familiar.  

Os parágrafos inseridos no artigo 3º da referida lei, expõe com propriedade a 

importância dos mecanismos administrativos, para funcionar como um conjunto de ações 

governamentais realizadas às mulheres:  
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Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos 
direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, 
ao acesso à justiça, ao esporte ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.  

Dentre os mecanismos que funcionam como política pública de atendimento as 

mulheres vítimas de violência a lei instituiu os Centros de Referência, conforme o art. 35: 

Art. 35.  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e 

promover, no limite das respectivas competências: I - centros de atendimento 

integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de 

violência doméstica e familiar; 

As práticas desenvolvidas pelo Centro de Referência para o atendimento às mulheres 

vítimas de violência estão incluídas na Lei Maria da Penha, a saber: 

§ 1o  O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos 

das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de 

resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

 A normativa exige que os CRMs possam atuar com serviços multidisciplinares, 

geralmente dispõe de profissionais das áreas: Serviço Social, Psicologia e Direito. Em Porto 

Velho o Centro de Referência para o atendimento às mulheres vítimas de violência faz parte 

de um conjunto de ações junto a Secretaria de Assistência Social - SEMAS, e contribui de 

forma significativa para o desenvolvimento e estimulo para construção da cidadania, 

conquistando autoestima, autonomia e o resgate da sua identidade (PMPV, 2014).  

Assim, este trabalho objetivou conhecer o processo de atendimento à mulher vítima de 

violência no Centro de Referência da Mulher do município de Porto Velho, sob a ótica da Lei 

Maria da Penha, e para tanto realizar levantamento sobre o funcionamento junto aos 

profissionais do Centro de Referência da Mulher do município de Porto Velho, identificando 

os processos de assistência, proteção e amparo às vítimas de agressão doméstica e por fim 

verificar as efetividades e falhas das políticas de atendimento às mulheres, através dos 

critérios mínimos exigidos pela lei para o funcionamento de um Centro de Referência da 

Mulher; 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A verificação da aplicabilidade da política pública para a mulher vítima de violência foi 

realizada por meio da observação do funcionamento e do atendimento no Centro de 

Referência da Mulher no Município de Porto Velho em Rondônia. Foi realizada uma análise 

das ações desenvolvidas no referido Centro nos termos da Lei Maria da Penha.  
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Os Centros de Atendimento para mulheres vítimas de violência são estabelecimentos 

para atender mulheres que se encontram em situação de violência doméstica e familiar, e, 

além disso, devem orientar quanto às questões jurídicas, acolhimento, acompanhamento 

psicossocial e articulação com outras unidades de saúde para oferecer atendimento de maneira 

integral. 

A proposta sobre o tema foi compreender melhor a estrutura do CRM como um local 

que presta este atendimento a mulher vitima de violência. A presente pesquisa foi realizada no 

Centro de Referência para atendimento a mulheres vítimas de violência do município de Porto 

Velho, localizado na Avenida Lourenço Antônio Pereira Lima, s/n – Bairro: Embratel no 

período de maio a julho. Os sujeitos da pesquisa foram duas servidoras que compõe e são 

responsáveis com o atendimento a equipe multidisciplinar no CRM, que prestam atendimento 

à mulher: Médico ginecologista, Enfermeiro, Psicólogo, Assistente social e Técnico em 

enfermagem. Visando fazer o levantamento sobre o funcionamento e procedimentos 

realizados junto aos profissionais do CRM do município de Porto Velho.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os Centros de Referência de Atendimento às Mulheres prestam acolhidos, 

acompanhamento psicossocial e orientação jurídica às mulheres em situação de violência 

(violência doméstica e familiar contra a mulher - sexual, patrimonial, moral, física, 

psicológica; assédio moral;). Durante a pesquisa foi realizado entrevista com a psicóloga do 

CRM onde a mesma informou como é feito o atendimento as vítimas e como são realizados 

os procedimentos. Muita dessas vítimas, mas vão ao centro por contra própria ou encaminha 

da Defensoria Pública, Tribunal de Justiça e Delegacia da Mulher que são parceiras do centro 

de referencia da mulher vitima de violência domestica. Caso essa vítima precise de médicos, 

atendimento jurídico ou assistencial ela será encaminhada aos mesmos e recebera todas as 

informações necessárias para sua proteção. Dentro do CRM funciona o  conselho e a 

coordenadoria  que realiza palestras motivacionais com intuito de aumentar sua autoestima. O 

centro quanto a sua estrutura tem sua secretaria para dar suporte a equipe multidisciplinar e 

composto de salas para o atendimento pessoal, com sala jurídica, visto que a advogada atende 

em parceria  com a Diretora do  centro no horário da manha. Cabe a assistência Social 

encaminhar as vítimas, caso esta precise de atendimento medico ou assistência em outros 

órgãos. O primeiro atendimento e feito pela psicóloga que busca acolher e demostrar apoio a 

vítima de violência, caso esta precise de atendimento especializado e encaminhada ao 

psiquiatra.  As falhas encontradas  no centro são os poucos profissionais disponíveis, pois o 
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mesmo conta com uma psicóloga, uma advogada e uma assistência social que acaba 

prejudicando o atendimento, a falta de recurso para investir em campanhas educativas. Como 

solução seria o  aumento da equipe multidisciplinar,  um  atendimento 24 horas, campanhas 

educativas e de conscientização sobre a violência domestica. 

   

Figura 1. . Novo Centro de Referência Saúde da Mulher. Prefeitura de Porto Velho 2015 – 
DIDP/DRTI 
 

   Durante todo o processo de desenvolvimento desta pesquisa, observamos que o CRM 

constitui serviço fundamental, na perspectiva de acolher e de fortalecer e saber se as mesmas 

recebem um atendimento humanizado, seguindo a primícias da saúde, para que resgatem a 

autoconfiança, a autoestima e a autonomia.  

O órgão vem assumindo papel significativo no atendimento às mulheres em situação de 

violência, a articulação de diversas áreas: educação, segurança pública, inclusão social, 

cultura, justiça, saúde, dentre outras, é imprescindível para garantir o atendimento integral, 

humanizado e a eficácia nos encaminhamentos. 

No CRM tem a sistematização das informações, através do banco de dados criado, que 

contribui para suprir lacunas nos registros e uniformização das fichas de atendimento e para o 

delineamento das prerrogativas da Lei Maria da Penha, a fim de que a União, os estados e os 

municípios promovam estatísticas relativas às causas, às consequências e à frequência da 

violência, para o monitoramento das políticas públicas.  

Os dados apontam que o Centro vem assumindo um papel significativo no atendimento 

às mulheres em situação de violência em Porto Velho. O uso de das tecnologias de 

informação, a sistematização e a disseminação da informação são essenciais para se 

compreender a dinâmica da violência e fortalecer as políticas públicas na prevenção, na 

publicação e na garantia dos direitos humanos das mulheres. 

Percebe-se que a informação é fator impulsionador do processo de tomada de decisões e 

ações no planejamento e controle social de políticas públicas. Esta desigualdade que afeta a 
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vida de milhares de mulheres cotidianamente em decorrência de padrões hierárquicos de 

gênero. Nessa perspectiva, os dados coletados neste trabalho podem vir a contribuir com o 

estudo dos processos sociais de produção e comunicação da informação e propor ações de 

informação a essa rede que funcionam no município, Estado. 

 

CONCLUSÕES 

Levando em consideração o grande número de vítimas que estão expostas aos vários 

tipos de violência, tanto no âmbito doméstico como social, e bem como os agravantes 

causados entre as relações de gênero, esta pesquisa foi realizada, com a finalidade de enfatizar 

os direitos que essa população tem e de como é realizado o atendimento. Realizar pesquisas 

com temas relacionados a violência, faz-se necessário, devido ao aumento de casos 

detectados. Informar e orientar esta população quanto aos seus direitos é primordial, pois 

assim se sentirão apoiadas e saberão qual o caminho a seguir e qual o acesso nos serviços de 

saúde, assistência social, justiça, segurança disponíveis.  

Com o advento da Lei Maria da Penha, houve uma maior obrigatoriedade e seriedade 

quanto ao cumprimento na execução das penas, garantindo a mulher uma segurança maior nas 

situações de violência, bem como garantias de atendimento e encaminhamentos necessários 

em cada caso.  

Neste intento, o enfrentamento da violência contra a mulher é realizado através de 

políticas públicas, entre elas a oferta de atendimento nos Centros de Referência da Mulher, 

servindo de porta de entrada para a assistência às mulheres agredidas, e também sendo 

instrumento de diagnóstico, devido a dados estatísticos fornecidos sobre diversas agressões 

(BRASIL, 2006). Envolver os diversos órgãos para fortalecer as ações de prevenção, 

garantindo as informações a este público, para desenvolverem atitudes e habilidades de como 

lidar com a esta problemática, é dever do Estado, pois assim projetos e programas poderão ser 

capazes de ter efeito preventivo. 

 Devido ao aumento de caso de vítima de violência domestica, seria necessário um 

maior aprofundamento dos dados e as causas que geram esse tipo de violência,  pois a maioria 

desde dados  não  aparecem claramente  dificultando assim a criação de Politicas Publicas de 

Prevenção  e combate a violência domestica contra a mulher. 
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RESUMO: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
realiza um trabalho de assistência estudantil com vistas a melhorar as condições de 
permanência dos estudantes na instituição. Os serviços oferecidos são, auxílio transporte, 
alimentação, atendimento médico, psicológico e odontológico. Sendo apenas o setor de 
odontologia responsável pelo atendimento de em média 120 alunos por mês, demonstrando 
assim a relevante importância deste atendimento. Com isso, o referente artigo tem como 
objetivo, apresentar todo o processo licitatório para aquisição dos materiais utilizados no 
setor. Essa pesquisa se caracteriza como sendo descritiva exploratória e para alcançar os 
objetivos traçados houveram entrevistas com servidores, análise do local e estudo 
bibliográfico. Através desta pesquisa, foi possível diagnosticar alguns aspectos importantes da 
instituição, como a forma de descarte dos materiais perfuro cortantes e demais materiais 
utilizados no setor odontológico, observando que algumas práticas dever ser revistas. 
Observou-se também a importância dos sistemas de informação para realização do processo 
licitatório. E o impacto positivo que as ações desenvolvidas têm como um diferencial do 
instituto.  
Palavras–chave: instituto federal, processo licitatório, odontologia. 
 
MATERIALS CONSUMPTION DENTAL UNSTITUTE OF EDUCACION FEDERAL 
ACQUISITION, SCIENCE AND TECHNOLOGY RIO GRANDE DO NORTE 
 
ABSTRACT: The Federal Institute of Education, Rio Grande do Norte Science and 
Technology performs a student assistance work in order to improve students' conditions of 
stay. The services offered are transportation assistance, food, medical, psychological and 
dental. It is only the dental sector responsible for serving an average of 120 students per 
month, thus demonstrating the great importance of this service. Thus, the related article aims 
to present the entire bidding process for the acquisition of the materials used in the industry, 
identify the social impacts for the academic community, and identify and analyze ways 
disposal of materials used in the industry. This research is characterized as descriptive 
exploratory and to achieve the goals set there were interviews with servers, site analysis and 
bibliographic study. Through this research, it was possible to diagnose some important 
aspects of the institution, such as how to dispose of sharp piercing materials and other 
materials used in the dental sector, noting that some practices should be reviewed. It was also 
noted the importance of information systems for conducting the bidding process. And the 
positive impact that the actions taken have as a differential Institute. 
KEYWORDS:federal institute bidding process, dentistry. 
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INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 

IFRN Campus Natal Centra - CNAT, é uma Instituição de ensino presente há 106 anos na 

Cidade de Natal, com o objetivo de ofertar educação profissional e tecnológica de qualidade 

e referência. O Instituto, no entanto, atende não somente na parte específica do ensino, mas 

também faz um trabalho de assistência estudantil de importância muito relevante que tem 

como objetivo implementar ações, programas e projetos com vistas a melhorar as condições 

de permanência dos estudantes do IFRN-CNAT, principalmente os oriundos de classes 

sociais menos favorecidas economicamente, contribuindo assim para a efetivação da 

educação como um direito social. 

Os serviços prestados pela assistência estudantil vão desde auxilio transporte e 

alimentação até serviços de saúde, como atendimento médico, psicológico e odontológico. 

O setor de odontologia do IFRN–CNAT atende em média 120 alunos por mês, o que resulta 

a necessidade de periodicamente adquirir materiais odontológicos. 

Diante dos fatos, surge indagação de avaliar o processo de aquisição dos materiais 

odontológicos. Para isso, essa pesquisa tem por objetivo analisar como ocorre o processo de 

licitação para aquisição de materiais utilizados no setor de odontologia do IFRN - CNAT. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O Esse projeto se caracteriza por ser uma pesquisa descritiva exploratória e tem como 

objetivo compreender como ocorre a aquisição de materiais para o setor odontológico do 

IFRN. 

A pesquisa exploratória possui a finalidade de desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias por meio da coleta de dados. Vergara (2005) descreve que esse tipo de 

pesquisa é utilizado quando não se tem um conhecimento abrangente do assunto. Por esse 

motivo a pesquisa pode ser considerada tanto como descritiva pois contempla algumas 

características do IFRN tais como a oferta de assistência estudantil e também é exploratória 

por envolver levantamento de dados através de bibliografias e documentos, entrevistas e 

estudo de caso.  Para Yin (2015) estudo de caso é o método de investigação sobre 

determinado caso para coletar informações e logo após apresentar e analisar os dados.  

Para alcançar os objetivos ao qual o projeto se destina, se fez necessário que houvesse 

entrevistas  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A presente pesquisa teve como objetivo de estudo, avaliar a aquisição dos materiais 

odontológicos. Para a compra desses materiais é importante que seja seguido o seguinte 

itinerário, onde primeiro é realizado o fluxograma do processo licitatório na modalidade de 

pregão eletrônico. O fluxograma é definindo por Rebouças (2009) como uma representação 

gráfica que apresenta a sequência de um trabalho de forma analítica, caracterizando as 

operações, os responsáveis e/ou unidades organizacionais envolvidos nos processos. 

Tendo em vista um melhor esclarecimento na gestão de processos para o referido setor 

foi elaborado o modelo de fluxograma global, que, segundo Rebouças (2009), demonstra 

com maior clareza o fluxo de informações e de documentos, dentro e fora da unidade 

organizacional. Além disso, foi constatado que o setor não possui nenhum tipo de manual 

organizacional, para tanto as vantagens em se ter essa ferramenta de gestão dentro da 

organização é de grande valia. Rebouças (2009) confirma a ideia de que as vantagens estão 

na padronização criteriosa de procedimentos, na facilidade de efetivar normas e funções 

administrativas no processo e ainda em possibilitar a adequação, a coerência e continuidade 

dessas normas e procedimentos pelas várias unidades organizacionais do Instituto. 

Para a aquisição dos materiais foi realizado ainda uma previsão orçamentaria, que de 

acordo com Piscitelli e Timbó (2010) é uma ação planejada para um determinado período. 

Essa previsão orçamentaria vai gerar o processo licitatório. É importante destacar que, a 

reitoria do IFRN é o departamento responsável pela realização e acompanhamento dos 

processos licitatórios. Em seguida o mesmo é encaminhado à reitoria, especificamente ao 

setor de licitação e a partir daí são feitos os procedimentos cabíveis para a publicação do 

pregão, que segundo Fernandes (2000) é uma modalidade de licitação para aquisição de 

bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em uma disputa 

que é feita por meio de propostas e lances em sessão pública. Feito isso, o processo fica 

sendo monitorado até que seja feita a escolha do fornecedor, por fim o setor de odontologia 

faz a justificativa da escolha e com isso é efetuada a compra. 

Quando os materiais são entregues ao campus um responsável pelo setor de saúde faz a 

averiguação. E após isso a administração do Campus autoriza o pagamento. 

Para os processos da modalidade pegão o IFRN utiliza alguns sistemas de informações, 

que são procedimentos utilizados para transformar dados em informações e que auxiliem no 

processo de decisão do gestor. De acordo com Anthony (2008), existem três níveis de sistema 

de informação: nível estratégico, gerencial ou tático e operacional. Cada nível é suportado por 
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algum tipo de sistema de informação, que auxilia o processo de tomada de decisão. Os 

sistemas de informação utilizados no IFRN são, o Sistema Unificado de Administração 

Pública (SUAP) que está incluído no nível tático e é classificado como um Sistema de 

Informação Gerencial (SIG), e no nível estratégico está o Sistema de Apoio ao Executivo 

(SAE). Ainda no nível tático tem-se o Sistema Integrado de Acompanhamento Financeiro 

(SIAF) classificado como um Sistema de Informação Gerencial (SIG). É utilizado também o 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) e o Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) ambos do nível operacional classificados 

como Sistemas de Processamento de Transações (SPT). 

Foi identificado que os sistemas de informações utilizados facilitam a regulação e o 

controle, tendo como base que a pessoa que faz a solicitação dos materiais, assim como o 

responsável pela elaboração do edital tem acesso ao processo e ao pregão em tempo real. 

Isso faz com que a comunicação entre os envolvidos no processo seja mais ágil e, portanto, 

facilita o trabalho do gestor do nível operacional (solicitante dos materiais), do nível tático 

(elaborador do edital) e estratégico (diretor de administração). 

No tocante as ações sociais desenvolvidas pelo setor odontológico estão previstas os 

atendimentos de baixa complexidade que são: aplicação tópica de flúor, raspagem e remoção 

de cálculo dentário, orientação de higiene bucal, procedimentos restauradores, atendimento a 

urgências odontológicas, hipersensibilidade dentária, prescrições medicamentosas e 

encaminhamentos. Todos esses atendimentos ofertados representam impactos positivos na 

vida social do aluno e de forma indireta no aprendizado destes, além disso, são também um 

diferencial do Instituto. 

Sob a ótica ambiental, Busch (2006) afirma que, as organizações estão se preocupando 

mais com a responsabilidade socioambiental e as pessoas estão valorizando cada vez mais 

esses tipos de negócios, onde as instituições colaboram para minimizar os impactos sociais e 

ambientais. Por essa razão, foi analisada a forma de descarte dos materiais já utilizados pelo 

setor de odontologia e foi constatado que os materiais perfuro cortantes são encaminhados 

para um laboratório que os despreza de maneira adequada. No entanto os demais resíduos 

utilizados no setor de saúde, mesmo sendo hospitalares são colocados junto com os outros 

produzidos na instituição. Essa prática deve ser revista, pois contamina o meio ambiente, 

além de ser uma responsabilidade ambiental das organizações fazer o devido descarte dos 

seus materiais. 
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No tocante à modalidade de licitação escolhida, que foi o pregão eletrônico, podemos 

destacar alguns benefícios originários dessa modalidade de acordo com Santana (2007), são: 

economicidade de tempo e de custos e a maior transparência dos processos públicos. 

Foi observada também a importância dos sistemas de informações, pois é através destes 

que se torna possível a realização do processo licitatório. No entanto, apesar de o sistema 

proporcionar que pessoas de diversos lugares tenham acesso ao pregão, identificamos que o 

processo para aquisição de materiais no IFRN é muito centralizado, levando em consideração 

que o Campus Natal – Central é que elabora e acompanha os processos de todos os Campis, 

quando estes poderiam ter autonomia de fazê-lo, o que tornaria todo o processo mais ágil. 

 

CONCLUSÕES 

A presente pesquisa teve por objetivo compreender como ocorre e quais são as fases de 

um processo licitatório em uma instituição federal de ensino, possibilitando ainda 

acompanhar as faces econômicas, legais, de gestão, de sistemas de informação e de 

responsabilidade social e ambiental que o compõe. Demostrando-se, portanto, ser de grande 

relevância pois, possibilitou verificar aspectos que influenciam no desenvolvimento da 

instituição. 
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RESUMO: Esta pesquisa visa analisar as políticas públicas de apoio ao Arranjo Produtivo 
Local – APL de bordados, localizado no município de São João dos Patos-MA. Observa-se a 
importância que os pequenos negócios vêm assumindo no desenvolvimento econômico de 
determinadas regiões, principalmente quando essas organizações se concentram em 
aglomerações produtivas, caracterizadas, no Brasil, pelo termo de Arranjos Produtivos Locais 
– APLs. Nesse contexto, observam-se, na literatura, vários estudos de mapeamento de APLs 
em quase todas as regiões do Brasil, tratando de suas características, processo de inovação, 
cooperação, governança etc. Por outro lado, existem poucos estudos voltados para a análise de 
políticas públicas voltadas ao apoio e à promoção de APLs e seus impactos. Para realizar este 
trabalho, utilizou-se uma pesquisa descritiva, baseada em uma abordagem quanti-qualitativa, 
com aplicação de questionários com as bordadeiras e entrevistas semiestruturadas com os 
agentes, para identificar as políticas de apoio ao APL. Contatou-se a existência de agentes 
públicos com pouca interação entre si, que desenvolveram políticas direcionadas ao APL em 
estudo, através de ações que resultaram em melhorias percebidas no processo de associação 
das bordadeiras, qualificação e em inovações em produtos e processos. 
Palavras–chave: aprendizado, inovação, papel dos agentes 
 
  
LOCAL PRODUCTION ARRANGEMENTS: PUBLIC POLICY 
SUPPORT OF LPA IN EMBROIDERY SÃO JOÃO DOS PATOS – MA 
AND ITS IMPACTS 

 

ABSTRACT:  This research aims to examine public policies to support embroidery Lo-cal 
Productive Arrangements located in São João dos Patos-MA. We can observe the im-portance 
that small businesses are assuming in economic development of specific regions, mainly 
when these organizations are centered in productive networks, characterized in Brazil by the 
term Local Productive Arrangements – LPA. In this context, we observe, in the litera-ture 
review, several studies of LPAs mapping in almost all regions of Brazil, about their char-
acteristics, innovation, cooperation, governance, etc. On the other hand, there are a small 
number of studies focusing public policies for LPAs support, promotion and its impacts. To 
perform this work, we used a descriptive research based on a qualitative and quantitative ap-
proach with application of questionnaires with the embroiderers and semi-structured inter-
views with public agents to identify the supportive policies to LPA. We note the existence of 
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public agents with little interaction with each other, which have developed policies directed to 
LPA in study, through actions that have resulted in improvements seen in the association pro-
cess of embroiderers, qualification and innovations in products and processes. 

KEYWORDS: innovation, learning, the role of agents  

 

INTRODUÇÃO 

As políticas públicas voltadas para a promoção do desenvolvimento regional/local 

começaram a ganhar destaque nos anos 90, com a mudança do foco da grande empresa, 

tradicional, resistente à incorporação de mudanças, para as Micro e Pequenas Empresas – 

MPEs, mais flexíveis e adaptáveis as novas tendências de mercado. No entanto, na transição 

do milênio, período crítico de crises e mudanças econômicas, as MPEs encontravam uma 

série de dificuldades de sobrevivência no mercado, pelo acirramento da competição 

internacional, dificuldades de crescimento econômico e altas taxas de desemprego da 

população brasileira. Uma saída para esse empasse, de acordo com Lastres, Arroio e Lemos 

(2003), seria a tendência de tratamento de MPEs coletivamente, isto é, apoiar as aglomerações 

produtivas territoriais como distritos industriais e sistemas produtivos locais, aproveitando a 

sinergia coletiva gerada por essas aglomerações, fortalecendo as chances de crescimento, 

conferindo-lhes vantagens competitivas (CASSIOLATO e LASTRES, 2003). 

Além disso, com o recrudescimento das discussões sobre aglomerações produtivas de 

MPEs, nos últimos anos da década de 1990, ficou cada vez mais claro o papel dessas 

organizações na geração de emprego e renda, bem como estratégia de reduções históricas de 

desigualdades regionais do país (LASTRES E FILHA, 2014). Nessa perspectiva, em diversos 

países do mundo se observou o desenvolvimento de regiões, por meio de novos espaços 

produtivos, difusores de novas tecnologias, que aos poucos transformaram sua forma de 

produção (CASSIOLATO e ZASPIRO, 2003; GALDAMEZ, CARPINETTI e GEROLAMO, 

2009). 

Nesse período, surgiu, no Brasil, a abordagem sobre Arranjos Produtivos Locais – 

APLs, que teve uma difusão extremamente rápida no país, passando a substituir termos afins 

na grande maioria das agendas políticas nacionais.  Desde então, os esforços realizados foram 

pioneiros e importantes na busca do entendimento de suas especificidades e na sua promoção, 

ocorrendo, nesse período, um intenso processo de aprendizado e de incorporação de 

conhecimentos sobre essa abordagem (GARCEZ et al., 2010). Essa abordagem se tornou a 

base das políticas regionais voltadas ao desenvolvimento do país. A inclusão de APL como 

prioridade do governo federal foi formalizada nos seus Planos Plurianuais, a partir da  década 
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2000, nos Planos Nacionais de Ciência Tecnologia e Inovação e nas Políticas de 

Desenvolvimento Produtivo, entre outros. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior -MIDC(2015), diversas ações de apoio a atividades produtivas 

com foco no território passaram a se orientar a partir da abordagem de APLs. 

Apesar da importância, os diversos esforços recentes no delineamento de ações de 

políticas públicas que ajudem no desenvolvimento de arranjos produtivos no Brasil, ainda é 

um campo pouco consolidado, merecendo especial atenção em função dos impactos que o 

referido objeto pode ter como instrumento de desenvolvimento regional e de superação do 

subdesenvolvimento (COSTA, 2010). Nesse contexto, observam-se, na literatura, vários 

estudos de mapeamento de APLs em quase todas as regiões do Brasil, tratando de suas 

características, processo de inovação, cooperação, governança etc. Por outro lado, existem 

poucos estudos voltados para a análise de políticas públicas voltadas ao apoio e a promoção de 

APLs e seus impactos.  

Devido à grande importância do tema em questão, pois há o impedimento de uma 

política de apoio padronizada por conta das especificidades locais/regionais existentes, busca-

se contribuir de forma efetiva para a percepção da realidade encontrada nos APLs nos que diz 

respeito às políticas públicas aplicadas para sua promoção, por meio do estudo de um APL 

voltado para a produção de bordados, localizado no município São João dos Patos, no médio 

sertão maranhense. Essa atividade é desenvolvida de forma artesanal e está inserida na cultura 

local, sendo realizada, principalmente, pelas mulheres da cidade, que muitas vezes sustentam 

suas famílias com a renda proveniente dos bordados. No APL há duas associações de 

bordadeiras e algumas ações voltadas a esse APL foram encabeçadas pelo Sebrae; no entanto, 

não foram encontrados trabalhos que tratem das políticas públicas voltadas ao APL dos 

bordados. Diante do exposto, pretende-se identificar quais políticas públicas foram 

implementadas para a promoção do APL de bordados em São João dos Patos-MA, bem como 

suas especificidades. 

Buscando contribuir com esta discussão e procurando responder o questionamento 

proposto, este trabalho tem como objetivo geral analisar as influências das políticas públicas 

para promoção do arranjo produtivo local de Bordados no município de São João dos Patos – 

MA, Estabelecendo-se os seguintes objetivos específicos: 1) Identificar as especificidades do 

APL de bordados, bem como as ações de políticas públicas direcionadas ao  fortalecimento; 

2) Analisar o papel dos agentes públicos de apoio aos APL’s no processo de aprendizado e 

inovação deste.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa está delineada como sendo de natureza quanti-qualitativa, de caráter 

descritivo e exploratório, baseada em estudo de caso, que se propõe a preencher algumas 

lacunas no conhecimento a respeito das políticas públicas destinadas aos arranjos produtivos 

locais, com a finalidade de contribuir, ao agregar conhecimento a esse importante e complexo 

tema.A opção pela abordagem de natureza quanti-qualitativa decorre do fato da necessidade 

de se analisar e compreender, com maior nível de profundidade, o sentido dos fenômenos 

pesquisados, tendo por base o referencial teórico (TRIVIÑOS, 1992).  

O carácter descritivo da pesquisa, de acordo com Martins e Theóphilo (2007, p. 136), 

tem como uma das principais características a predominância da descrição, tanto de pessoas 

como de situações, de acontecimentos, de reações, e até transcrições de relatos, pois para 

esses autores, “um pequeno relato pode ser elemento essencial para o entendimento da 

realidade”. Assim, a pesquisa descritiva permite caracterizar determinada população ou 

fenômeno ou, ainda, estabelecer relações entre variáveis (GIL, 2002). Para Cooper e 

Schindler (2003), a pesquisa exploratória é utilizada quando a área de investigação é bastante 

nova ou vaga, onde variáveis importantes podem ser conhecidas ou não estar totalmente 

definidas, e os objetivos da exploração podem ser atingidos com diferentes técnicas. O caráter 

exploratório desta pesquisa é afirmado pela carência de conhecimento acumulado ou 

sistematizado, nesse caso, justificando-se por cada APL possuir características específicas 

(VERGARA, 2010). 

No caso do APL de bordados de São João dos Patos-MA, pretende-se identificar quais 

políticas públicas foram implementadas. A exploração dessas informações se dará através das 

visitas que serão realizadas aos órgãos executores das políticas, a fim de obter informações 

detalhadas sobre o processo de desenvolvimento dos APLs, bem como as percepções dos 

agentes no desenvolvimento proporcionado por suas ações. 

Para a análise do APL de São João dos Patos, no estado do Maranhão, utilizou-se a 

técnica de estudo de caso, que conforme Yin (2010), trata-se de uma investigação empírica 

que investiga um fenômeno dentro de seu contexto, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. Gil (2002) corrobora com Yin 

(2010), ao afirmar que o estudo de caso foca em uma análise profunda e exaustiva de um ou 

poucos objetos de pesquisa, de modo que seja possível produzir conhecimento com elevado 

nível de profundidade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos dados levantados durante o período de realização da pesquisa, a análise 

dos discursos tirados das entrevistas e as informações obtidas através dos questionários, foi 

possível identificar as políticas públicas de apoio ao Arranjo Produtivo Local de Bordados no 

município de São João dos Patos-MA, bem como o papel dos agentes públicos de apoio aos 

APL’s no processo de aprendizado e inovação deste. 

Caracterização do APL de bordados de São João dos Patos 

De acordo com a RedeSist (2005), APLs se caracterizam pela concentração de agentes 

econômicos, políticos e sociais e suas interações, por meio de variadas formas de 

representação, dentre elas as associações, e contam também com a participação de agentes 

públicos voltados para a formação e a capacitação de recursos humanos, como escolas 

técnicas e universidades; política, promoção e financiamento, o que enquadra o objeto de 

estudo da presente pesquisa. O APL de bordados em São João dos Patos conta com o apoio de 

alguns órgãos como a prefeitura municipal, a secretaria de cultura, o Sebrae e o  Ifma, os 

quais discorreremos mais detalhadamente abaixo. 

Com relação ao número de bordadeiras que compõe o APL, não foi possível determinar 

a quantidade de mulheres que exerce a atividade do bordado na cidade de São João dos Patos, 

pois não existe nenhum registro formal, além do fato de que muitas mulheres, apesar de 

exercerem outras atividades, continuam desenvolvendo a atividade do bordado, como forma 

de renda extra e ocupação. Por meio do número de bordadeiras que compõe as associações 

(quarenta no total) e do critério da saturação empírica, foram aplicados trinta questionários, 

abrangendo tanto as bordadeiras associadas como as que trabalham de forma independente, e 

por meio desse levantamento foi possível traçar o perfil das artesãs. 

Ao analisar o perfil das bordadeiras, observa-se que todas as entrevistadas residem na 

área urbana, e 80% delas é natural de São João dos Patos. A idade média varia de 35 a 70 

anos de idade, e os índices de escolaridades são muito baixos. Verifica-se que 80% das 

entrevistadas não têm nem o ensino fundamental completo, sendo que 13% das entrevistadas 

são analfabetas e 6% fugiram do perfil geral, possuindo ensino superior. A renda das 

bordadeiras que vivem da atividade de bordado gira em torno de R$ 500,00 (abaixo de um 

salário-mínimo). Das bordadeiras entrevistas, 64% delas possuem outra fonte de renda, não 

oriunda do bordado, e apenas 36% vivem somente do oficio. O número de peças produzidas 
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mensalmente pelas bordadeiras, de forma individual, é pequeno, produzem em média cinco 

peças/mês, e esse número só aumenta, caso exista uma demanda maior.  

Todas as bordadeiras utilizam as mesmas técnicas – bordado e ponto cruz. Apenas 16% 

também fazem bordados na máquina de costura, e 10% renda de bilro. São pouco dinâmicas, 

demonstrando poucas relações de interação e cooperação, apresentando, em sua produção, 

baixo nível tecnológico e precária capacidade de gestão, o que corrobora com os trabalhos da 

Redesist (2005) e de Mytelka e Farinelli (2000), que demonstram que essas características são 

encontradas na grande maioria dos APLs brasileiros compostos por micro empresas, muitas 

vezes informais. Das bordadeiras que compõem a associação, 10% têm mais de dez anos de 

associadas, 16% têm entre cinco e dez anos de associadas, e as demais, 74%, possuem menos 

de cinco anos. Na associação Casa dos Bordados a rotatividade de bordadeiras é grande. 

Apesar de a maioria das bordadeiras exercerem a atividade do bordado de maneira 

informal, pode-se encontrar na cidade duas associações de bordadeiras: Casa dos Bordados e 

a Associação de Mulheres Agulhas Criativas. Ambas as associações são voltadas para as 

atividades dos bordados, mas com dinâmicas distintas: a Casa dos bordados conta com trinta 

associadas e é mais voltada para a comercialização dos bordados; enquanto as agulhas 

criativas contam com onze associadas e suas atividades estão mais voltadas à produção das 

peças de bordados. 

As políticas de apoio  e o papel do agentes 

Conforme objetiva o presente trabalho, foram identificados os principais organismos 

vinculados ao APL dos bordados, que desenvolveram políticas de apoio ao mesmo, sendo 

realizadas entrevistas com alguns de seus dirigentes e técnicos. Foram analisadas iniciativas 

desenvolvidas no âmbito de instituições de ensino e capacitação, bancos de fomento 

envolvendo a participação de organismos governamentais e não governamentais localizados 

na região de atuação do APL.  

Verificou-se que as ações são desenvolvidas de forma independente, não havendo 

planejamento conjunto nem cooperação entre os agentes, apenas entre as bordadeiras, sendo 

essas relações necessárias, pois contribuem com dinâmicas de interação e negociação de 

interesses, como afirma Lastres et al. (2005). Também não foram identificados levantamentos 

ou reuniões, com o objetivo de ouvir as necessidades das artesãs, e nem um direcionamento 

adequado dessas ações executadas. Abaixo serão descritos os papéis desempenhados pelos 

agentes e as políticas implementadas por cada um deles no respectivo APL.  
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No que se refere  a estas políticas, houve na cidade uma mobilização de alguns órgãos 

no sentido de apoiar as bordadeiras. A iniciativa foi encabeçada pelo SEBRAE, juntamente 

com a prefeitura e Banco do Brasil. O SEBRAE se responsabilizou pela qualificação e 

orientação das bordadeiras, através de cursos, oficinas e participação em feiras e eventos, 

além da formalização do negócio. O Banco do Brasil ofereceu uma linha de crédito com juros 

baixos destinada às bordadeiras, e a prefeitura doou um ponto que se tornou sede de uma das 

associações, onde os produtos são expostos e comercializados. A Secretaria de Cultura 

desenvolve eventos, ainda com baixa notoriedade, visando a divulgação dos bordados. O 

IFMA chegou um pouco depois, oferecendo cursos voltados as bordadeiras, mas o mesmo 

não teve grande aceitação por parte delas. 

Inovação e aprendizado  

Com relação ao papel dos agentes no processo de inovação e aprendizado, todas as 

bordadeiras afirmaram que, houve mudanças, sendo percebidas por elas pequenas melhorias 

na qualidade dos produtos (mudanças incrementais), nos processos (novas formas de produzir 

e de comerciali-zar, reduzindo os custos e melhorando a qualidade) e desenvolvimento de 

alguns produtos considerados por elas como novos. A percepção dessas mudanças é maior por 

parte dos agen-tes que desenvolveram ações voltadas a elas, do que pelas próprias. Dentre as 

mudanças trazi-das, foi relatado o bordado em cores, que foi uma forma diferenciada de fazer 

o bordado, uti-lizando tecidos coloridos, e a criação de uma marca. 

Observa-se que houve inovação, tanto de produto quanto de processo, decorrente do 

processo de aprendizado proporcionado pelas relações de cooperação entre as bordadeiras e 

os agentes de apoio e fomento. Esse fato é reforçado por Amaral Filho (2011), quando 

ressalta que o surgimento das inovações, e suas propagações, são resultados das relações e da 

aprendizagem estabelecida e desenvolvida pelos agentes de um determinado sistema, seja ele 

nacional, regional ou local. Com relação ao aprendizado, verificou-se que 80% das 

bordadeiras citaram como os agentes que mais contribuíram para a melhoria da atividade, o 

Sebrae e o IFMA, trazendo novas formas de comercialização e exposição dos produtos, além 

de demonstrar a importância do trabalho coletivo. Trouxeram também conhecimentos através 

de viagens, cursos e palestras voltados à atividade dos bordados, que são utilizados até hoje 

pelas bordadeiras. 
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CONCLUSÕES 

 Visando responder aos questionamentos da pesquisa, podemos constatar que o APL em 

questão O APL dos bordados se caracteriza pela presença de alguns agentes econômicos, 

políticos e sociais, por meio de variadas formas de representação, dentre elas as associações, 

instituição de ensino, centro de formação e capacitação de recursos humanos e instituição 

financeira, que giram em torno de uma atividade econômica diretamente ligada à cultura 

local, com um conhecimento que vem sendo transmitido através de gerações, e que se 

expressa em peças que são produzidas pelas bordadeiras que compõem o APL. 

Pode-se constatar que o APL em estudo contribui para o desenvolvimento da cidade, 

principalmente por conta do número de mulheres que sustentam suas famílias com a atividade 

dos bordados, sendo uma das atividades econômicas do município. Apesar disso, encontramos 

na cidade apenas duas associações de bordadeiras, e uma grande quantidade de mulheres que 

exerce a atividade de maneira informal, apresentando baixos níveis de escolaridade e 

desempenho econômico, produção de peças com baixo nível tecnológico, precária capacidade 

de gestão e pouca interação com os agentes que compõem o APL. Essas características são 

encontradas na grande maioria dos APLs brasileiros compostos por microempresas, muitas 

vezes informais. 

A cooperação entre os agentes é muito pequena. As ações são realizadas de forma 

independente, de acordo com a disponibilidade dos mesmos, não havendo nenhum 

levantamento de necessidades das artesãs e nem controle do impacto dessas atividades na 

melhoria do APL; portanto, a atuação dos agentes públicos pode ser considerada baixa, pois 

apesar de já terem desenvolvido ações que foram direcionadas ao APL há alguns anos, 

atualmente, poucas políticas vêm sendo desenvolvidas. Podemos destacar apenas algumas 

ações isoladas que vêm acontecendo nos últimos dois anos: i) cursos de qualificação e 

palestras, ofertados pelo Sebrae e IFMA; ii) Pequeno apoio financeiro por parte da prefeitura 

municipal; iii) Linha de crédito adaptada às bordadeiras, oferecida pelo Banco do Brasil.  

Diante desse cenário, pode-se afirmar que o APL dos Bordados apresenta muitas 

limitações, sugerindo-se, para estudos posteriores, um mapeamento detalhado sobre as 

necessidades das bordadeiras, a questão da governança e o que impede um maior nível de 

integração dos agentes públicos que compõem o mesmo. 
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RESUMO: Percebe-se que a entrada da mulher no empreendedorismo é bastante expressiva 
uma vez que, pode conciliar a carreira profissional com a vida pessoal. Por isso, este estudo 
teve como objetivo geral analisar o perfil do empreendedorismo feminino em Bacabal. 
Especificamente, teve como objetivo identificar as características das mulheres 
empreendedoras; conhecer as principais dificuldades do empreendedorismo feminino e 
descobrir os motivos que levaram as mulheres abrir seu próprio negócio. Este estudo é de 
caráter bibliográfico uma vez que, teve como base, as principais obras de autores 
reconhecidos no meio acadêmico e assim, a pesquisa conseguiu tem uma sustentação no 
referencial teórico. A pesquisa também é de campo, pois foram realizadas entrevistas com as 
mulheres proprietárias das micro e pequenas empresas. Dentre os resultados, percebe-se que, 
a maior dificuldade no empreendedorismo feminino concentra-se nas questões financeiras, 
entretanto, a pesquisa conclui que parte destes negócios estão estabilizados no mercado, pois, 
essas empreendedoras estão atuando no ramo mais de 7 anos.  
 
Palavras–chave: empresas; gestão; negócios 
 

THE CHARACTERISTICS AND ENTREPRENEURSHIP 
CHALLENGES FEM MARKETING 
 
ABSTRACT: It is noticed that the woman's entry into entrepreneurship is very significant 
since it can reconcile professional career with personal life. Therefore, this study aimed to 
analyze the profile of women's entrepreneurship in Bacabal. Specifically, we aimed to identify 
the characteristics of women entrepreneurs; know the main difficulties of female 
entrepreneurship and discover the reasons women start their own businesses. This study is a 
bibliographic since, was based on the major works of authors recognized in the academic 
world and so the research could have a support in the theoretical framework. Research is also 
field because interviews were conducted with the proprietary women's micro and small 
businesses. Among the results, it is clear that the greatest difficulty in female entrepreneurship 
focuses on financial issues, however, the research concludes that some of these businesses are 
stabilized in the market because these entrepreneurs are working in the business more than 7 
years. 
 
KEYWORDS: companies; management; Business 
 

 

INTRODUÇÃO 

“O empreendedorismo não é um termo novo ou modismo: existe desde sempre, desde a 

primeira ação humana inovadora, com o objetivo é melhorar as relações do homem com os 
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outros e com a natureza” (Dolabela, 2008). Nas relações de trabalho o empreendedorismo 

sempre é de grande relevância, porém, a mulher teve maior participação neste contexto 

recentemente. 

Conforme Barbosa (2011), as atividades femininas até os anos 70 eram restritas apenas 

a cuidar da casa e dos filhos, entretanto com o passar dos anos elas começaram a se preocupar 

com a formação profissional, passaram a trabalhar fora e buscar a realização pessoal. Com 

isso, o empreendedorismo feminino está cada vez mais avançado. Segundo o Relatório da 

Global Entepreneurship Monitor (GEM) realizada em 2011, o otimismo para empreender 

entre as mulheres é bem maior que em relação à média mundial e o estudo mostra ainda que o 

otimismo feminino para empreender é maior que a média mundial e que a proporção das 

mulheres no TEA (Taxa de Empreendedores Inicias), que é 49%, é a quarta maior.  

Com base nisso, torna-se necessário estudar sobre o assunto, visando conhecer as 

motivações, desafios e oportunidades encontradas por estas empreendedoras na entrada ao 

mercado de trabalho. Esta pesquisa se justifica uma vez que, o empreendedorismo feminino 

na sociedade atual proporcionou grandes avanços nos diversos setores da economia. A forma 

de ver a mulher também mudou, pois, essas profissionais estão inseridas nos grandes 

negócios. Nessa área encontram-se bastantes desafios e no centro dessas competições 

encontram-se as mulheres. 

Considera de grande relevância este estudo, uma vez que, permite os indivíduos 

compreender como as mulheres conciliam família, trabalho e o preconceito que enfrentam no 

mercado de competitivo, além disso, o papel do empreendedorismo para a sociedade.  

Têm como problema de pesquisa, as mulheres que entraram no mercado de trabalho 

enfrentaram dificuldades e dentre tantas, uma das principais é conseguir conciliar trabalho 

com família. Segundo Jonathan (2005) “as empreendedoras não priorizam um aspecto da vida 

em detrimento de outros, abandonaram a ideia que obter fracasso em uma área compensa pelo 

sucesso em outra”. 

Baseando-se na pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor (GEM) realizada em 

2011 as mulheres escolhem empreender é por não haver opções de trabalho para as mesmas e 

outro fator é quando estão empregadas procuram abrir seus próprios negócios para aumentar a 

renda familiar. Com base nisso, pergunta-se: qual o fator que levaram as mulheres 

bacabalenses empreender? 

Tem-se como Hipótese, a independência financeira é o principal fator que levaram as 

mulheres bacabalenses empreender. Este estudo foi estruturado primeiramente o resumo, 

introdução contendo uma contextualização do tema, justificativa, problema, hipótese e 
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objetivos da pesquisa. Posteriormente, apresenta métodos e materiais, resultados e discussão, 

por fim, as considerações finais. 

Este estudo baseou-se nas obras de Nishimura, Alperstedt e Feuershütte (2012) e 

Cassol, Silveira Hoeltgebaum (2007). O presente artigo considera um estudo importante uma 

vez que, apresenta um assunto que é pouco explorado e por isso, usam-se obras antigas para 

fundamentar a pesquisa.  

Este estudo teve como objetivo geral, analisar o perfil do empreendedorismo feminino 

em Bacabal - Maranhão. Especificamente, teve como objetivo identificar as características das 

mulheres empreendedoras; conhecer as principais dificuldades do empreendedorismo 

feminino e descobrir os motivos que levaram as mulheres abrir seu próprio negócio.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo é de caráter exploratório-descritivo, pois no ponto de vista de Selltiz 

et al (1974, p. 60), tem “como objetivo a formulação de um problema para investigação mais 

exata ou para a criação de hipóteses”, além disso “aumentar o conhecimento do pesquisador 

acerca do fenômeno [...]; o esclarecimento de conceitos; o estabelecimento de prioridades 

para futuras pesquisas”. 

Como estratégia de pesquisa, utilizou-se o estudo de caso nas micro e pequenas 

empresas do comércio confecções, estética e armarinhos. Esse tipo de estratégia de pesquisa 

atende aos preceitos de Yin (2010), que define estudo de caso como uma pesquisa empírica 

que investiga um fenômeno contemporâneo, no caso, o empreendedorismo feminino no 

contexto econômico local.  

Para esta pesquisa foi necessário realizar um estudo bibliográfico e de campo. 

Bibliográfico uma vez que, este estudo foi teve como base, as principais obras de autores 

reconhecidos no meio acadêmico e que foram publicadas em periódicos e anais sobre o 

assunto. E assim, a pesquisa conseguiu tem uma sustentação no referencial teórico. A 

pesquisa é também de campo, pois foram realizadas entrevistas com as mulheres donas dos 

seus próprios negócios. A primeira pergunta feita para essas empreendedoras foram sobre o 

estado civil, filhos, escolaridade e o tempo de trabalho e em segundo lugar, o estudo quis 

saber qual a principal dificuldade (financeira, emocional ou de fornecedores) que essas 

mulheres têm enfrentado e por fim, essas pessoas foram interrogadas se a independência 

financeira ou a identificação com o ramo de negócios ou a facilidade de abrir o próprio 

negócio foram o motivo que levaram as mesmas empreender. Com base nas respostas, o estudo 

revela o perfil das mulheres num mercado concorrente e competitivo nos últimos anos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para obter respostas aos objetivos propostos foi necessário entrevistar mulheres 

empreendedoras, sendo: 8 do ramo de confecções, 1 do ramo de estética e 1 do ramo de 

armarinhos. Inicialmente a pesquisa buscou identificar as características das mulheres 

empreendedoras de Bacabal conforme gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 - Características das mulheres empreendedoras 

 

Pode-se dizer que, as mulheres empreendedoras em Bacabal a maior parte delas são 

casadas, tem filhos, possui ensino médio e está mais de 7 anos atuando no negócio. Por isso, o 

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC BRASIL) numa pesquisa realizada em fevereiro de 2014 

indicou que mais de sete em cada 10 empreendedoras (74%) são mães e em relação a 

escolaridade o SPC BRASIL também afirma que há um predomínio de mulheres empreendedoras 

com Ensino Médio (58%). 

 Nota-se também, que a maioria das mulheres não tem uma especialização na área e por 

isso, segundo as mesmas usam as experiências no ramo como artifícios para gerir seus 

negócios dentre eles: persuasão e simpatia. No gráfico 2, mostra as principais dificuldades do 

empreendedorismo feminino. 
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Gráfico 2 – Dificuldades no empreendedorismo feminino 

 
Com base na pesquisa, percebe-se que dentre as dificuldades iniciais encontradas pelas 

empreendedoras, a maior concentra-se no financeiro (60%) e relativamente na motivação 

(20%) e nos fornecedores (20%) e assim, o financeiro é o principal problema para essas 

mulheres e segundo o SPC BRASIL (2014) Entre as dificuldades das empreendedoras para 

conduzir e manter o negócio próprio, a principal delas é o acesso a crédito. Por fim, foi 

observado os motivos que levaram as mulheres abrir seu próprio negócio conforme gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3 – Motivos que levaram as mulheres abrirem o seu próprio negócio 

 

Pode-se observar na pesquisa que 50% das entrevistadas relataram que a facilidade para 

abrir o próprio negócio é o que mais as influenciou a escolher o empreendedorismo, 

sobressaindo-se as demais justificas para a escolha da profissão. 
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CONCLUSÕES 

O presente artigo buscou analisar o perfil do empreendedorismo feminino em Bacabal. 

Baseado na análise entende que a facilidade de abrir o negócio proporciona as mulheres uma 

oportunidade de conciliar a vida profissional com a vida pessoal. 

Considera também, a estabilidade ponto crucial, pois, mostra a força do 

empreendedorismo feminino no mercado, uma vez que, 70% das entrevistadas estão a mais de 

7 anos no mercado. 

Contudo, a hipótese de que a independência financeira é o principal fator que levaram 

as mulheres bacabalenses empreender não se confirma, tendo em vista que, a maior parte 

delas disseram que a facilidade em abrir o próprio negócio foi o principal motivo. 
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RESUMO: A contribuição examina o processo de concepção da Política de Assistência 
Estudantil e dos Programas Institucionais de Bolsas Acadêmicas de Extensão - PBAEX no 
âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima - IFRR no recém-
implantado Campus Zona Oeste da cidade de Boa Vista.  Tem como espaço ativo de 
observação, coleta de dados e reprodução da vida estudantil dos discentes de maneira que 
essas políticas permitam a criação de linha estratégica para as ações educacionais. A pesquisa, 
efetuada entre 2014 e 2016, analisa a produção acadêmica com as nuances próprias 
objetivando a melhoria da vida estudantil e levantar hipóteses sobre a importância e o 
redirecionamento para o acompanhamento dos jovens na nova vivência acadêmica. A 
metodologia empregada consiste no exame de dados qualitativos primários (entrevistas 
semiestruturadas com formuladores das políticas) e dados secundários (publicações 
produzidas por setores responsáveis pelas mesmas, docentes e discentes bem como relatórios 
analíticos sobre o objeto). O arcabouço teórico utilizado é o de avaliação de políticas públicas 
com visão cognitivista. Após questionar como se deu o processo de formação do paradigma 
de ensino/pesquisa no âmbito do IFRR foram levantadas hipóteses explicativas referentes ao 
confronto do espaço ensino/aprendizagem que vem sendo utilizado. Argumenta-se que essas 
politicas representam um elemento importante para o desenvolvimento acadêmico, porém 
considerando frente a frente com os créditos orçamentários estabelecidos pela Gestão. 

Palavras–chave: ações educacionais, questão social, politica social  
 

ASSISTANCE AND GRANT SCHORLASHIP PROGRAM OF 
EXTENSION: PARADIGM OF STUDENT LIFE AT THE FEDERAL 
INSTITUTE OF RORAIMA /CAMPUS BOA VISTA WEST 
 
ABSTRACT: The contribution examines the design process of the conception of the Student 
Assistance Policy and of the Grants Scholarship Institutional Programs Academic Extension - 
PBAEX under the Federal Institute of Education, Science and Technology of Roraima - IFRR 
in its new West Zone Campus of the city of Boa Vista. This paper has an active space of 
observation, data collection and reproduction of student life of the learners so that these 
policies enable the creation of a strategic line for educational actions. The research, conducted 
between 2014 and this year of 2016, analyzes the academic production with their own 
nuances aiming to improve student life and raise hypotheses about its importance and the 
redirection to the monitoring of young people in the new academic experience. The 
methodology employed consists in the analysis of primary qualitative data (semi-structured 
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interviews with the policy-makers) and secondary data (publications produced by sectors 
responsible for them, teachers and students as well as analytical reports on the subject). The 
theoretical framework used is the evaluation of public policies with cognitive vision. After 
questioning how was the process of formation of the paradigm of teaching/research in the 
IFRR, explanatory hypotheses have been raised for the confrontation of teaching/learning 
process that has been used. It is argued that these policies represent an important element in 
academic development, but considering face to face to the budget appropriations established 
by the Management.  
 
KEYWORDS: educational actions, social issues, social policy 
 

INTRODUÇÃO 

O Campus Zona Oeste do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Roraima, criado em 24 de abril de 2013, em 10 de junho do ano seguinte teve a denominação 

alterada para Campus Boa Vista Zona Oeste IFRR/CBVZO. Presentemente, ainda em 

processo de implantação, vem desempenhando atividades na Escola Estadual Elza Breves de 

Carvalho graças a parceria estabelecida com o governo do estado de Roraima. Denota, 

entretanto, avanços com a posse crescente de docentes e servidores técnicos administrativos. 

No quesito ensino, gradativamente estão sendo ampliadas as vagas ofertadas e novos cursos. 

A atuação do IFRR/CBVZO orienta-se pelos dizeres de Heloisa Luck. Esta autora 

coloca que “a gestão escolar constitui dimensão e enfoque de atuação objetivando promover a 

organização, mobilização e articulação das condições materiais e humanas necessárias 

garantindo o avanço dos processos sócio educacionais dos estabelecimentos de ensino 

orientadas à promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos, tornando-os capazes de 

enfrentar adequadamente os desafios da sociedade globalizada e da economia centrada no 

conhecimento" (Luck, 2000, p. 07). 

Por outro lado, embora tenha havido grande avanço nos últimos dois anos, ainda assim, 

boa parte da população da zona oeste de Boa Vista, a capital roraimense, não está incluída no 

processo de formação integral, ofertado pelo Campus em referência. Uma das razões é o fato 

da instituição não estar ocupando o espaço físico planejado para o devido funcionamento, 

além da necessidade de se construir uma relação com o contexto, a partir do uso de 

ferramentas e do conhecimento que os indivíduos ali residentes  possuem sobre a realidade 

em que vivem. 

Para tanto se mantêm a busca e a construção de uma nova escola, inclusiva e 

identificada com o processo de construção de uma vida digna para todos. Para acompanhar 

tantas mudanças e exigências torna-se urgente e imprescindível que o Campus se modernize e 

agilize os respectivos processos burocráticos e pedagógicos. Para isso busca-se traçar um 
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adequado planejamento de todas as atividades, constante pesquisa e aprimoramento, através 

de uma gestão democrática e com a participação de todos os segmentos, integrando-se à 

comunidade da Escola Estadual Elza Breves de Carvalho. 

Com intuito de cumprir com a missão institucional o CBVZO elaborou e levou adiante 

um Projeto Pedagógico dos Cursos Técnicos em Serviços Públicos e Comércio de forma 

integrada ao Ensino Médio e Integral otimizando o tempo para 3 (três) anos. No levantamento 

levado a cabo foi criada a meta para o ano de 2015 estimulando a pesquisa aplicada no IFRR, 

no caso, com foco nesse Campus. Para tanto, tinha-se como macroprojeto o 

comprometimento junto aos arranjos produtivos e as necessidades de desenvolvimento 

econômico e social. Como objetivo estratégico foi estabelecido a articulação das atividades de 

pesquisa com o ensino e a extensão da educação básica. 

A politica de Assistência Estudantil e de Bolsas Acadêmicas de Extensão é de formação 

macro no âmbito do Instituto Federal, distribuídas igualmente por grandes funções 

estratégicas entre todos os seus Campi em conformidade com o orçamento preestabelecido. A 

iniciativa busca integrar os discentes na vida acadêmica, a partir do momento em que 

ingressam no ensino técnico, avaliando a qualidade de sua efetiva incorporação aos aspectos 

relevantes do momento estudantil. 

Neste contexto, esta contribuição pretende aferir como essas políticas influenciam na 

vida estudantil oportunizando ao discente inclusão social, conhecimento e melhoria na sua 

formação.  Os resultados positivos só podem ser considerados garantidos através de um 

trabalho coletivo, coordenado pela equipe diretora e que envolva a todos: corpo 

administrativo, professores, estudantes, e as instituições que mantenham relação direta ou 

indireta com o  CBVZO. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Para a análise, foram mobilizados conceitos e modelos teóricos de forma a abranger a 

participação de alunos do CBVZO em políticas estudantis do IFRR, a fim de compreender a 

evolução dos trabalhos acadêmicos, a importância na produção do conhecimento científico, 

bem como a superação dos impedimentos e a transposição das necessidades identificadas 

pelos alunos. 

Partiu-se da constatação de que a temática da Assistência Estudantil e de Programa de 

Bolsas, embora institucionalizados no governo federal por meio da LDB (Lei 9.394, de 
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20/12/1996), do Decreto 7.234, de 19/07/2010 e pela Lei 11.892, de 29/12/2008, além de 

Resoluções internas do IFRR, permanecem como uma estratégia de intervenção na busca de 

contribuir para o acesso, a permanência e o êxito acadêmico. 

 A compreensão desses motivos é relevante pois o Regulamento da Politica Estudantil, 

elaborado pelo Departamento de Assistência Estudantil do IFRR através da Resolução IFRR-

Conselho Superior 205, de 05/05/2015 destaca que “A Política de Assistência Estudantil do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima é um conjunto de princípios 

e diretrizes que norteia a implementação de ações que promovam o acesso, melhoria do 

desempenho escolar e da qualidade de vida”.  

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

 A regulamentação da Assistência Estudantil no IFRR em seus Campi visa atender as 

exigências contidas no Decreto 7.234, de 29/07/2010, com concessão de auxílios, bolsas e 

atendimentos oferecidos ao aluno sob a forma de subsídios quanto à alimentação, transporte, 

moradia, material escolar e pedagógico, conforme demonstrado na Tabela 1. A viabilidade 

destes está intrinsicamente ligada ao orçamento disponível para cada Campus. Importante 

salientar que este tipo de auxilio, é para beneficiar alunos dos cursos técnicos subsequentes ao 

ensino médio e alunos do curso técnico integrado ao ensino médio. 

 O objetivo macro corresponde à gestão de oportunidades, de modo que os alunos 

tenham melhoria de desempenho viabilizando minimizar ocorrências de retenção e evasão 

possivelmente decorrentes de situações de vulnerabilidade social. 

 

Tabela 1. Demonstrativo de Alunos CBVZO 

 

Exercício 

 
Alunos  
Matriculados 

 
Assistência 
Estudantil 
 

2014       201 (1) - 

2015 197 182 (2) 

2016 348 422 (3) 

                                   (1)  O quantitativo  de  alunos  em  2014  refere-se a 94 do curso técnico  

                                     subsequente e 107 do PROEJA EAD. 

                               (2)  Dos 182 alunos, 53 foram contemplados com auxílio transporte, 27  

                                      com material escolar e 102 com fardamento. 



 

10798 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

                               (3)  Do total  de 422  alunos,  318  foram   beneficiados   com   o  seguro  

                                      estudantil,  62 com auxílio transporte e 42 com auxilio alimentação. 

                                         Fonte: CORES /CODAEA CBVZO-2016 

 

 A tabela acima demonstra que apesar de criado no exercício de 2013, o acolhimento 

estudantil somente teve inicio no exercício de 2014. Neste ano, o CBVZO, por estar com seu 

orçamento inicial, não teve a Assistência Estudantil contemplada para os alunos que ali 

iniciaram os estudos. Entretanto, em 2015 já foi possível atender 182 alunos nesta política e, 

no exercício de 2016, ainda em curso, o quantitativo aumentou substancialmente face ao 

incremento do Seguro Estudantil para grande parte dos discentes (318 entre 422 alunos). 

 

PROGRAMA DE BOLSAS ACADÊMICAS DE EXTENSÃO - PBAEX  

 

 O Programa de Bolsas Acadêmicas de Extensão - PBAEX é mais uma ação 

institucional, desenvovido pelo IFRR. Os créditos orçamentários são originários da Lei de 

Orçamento Anual - LOA, sendo que a coordenação em nível macro fica na Pró Reitoria de 

Extensão - PROEX. Entretanto, como cada Campus recebe os créditos para que os respectivos 

alunos possam participar por meio de edital, fica institucionalizado que haja uma coordenação 

de extensão em cada unidade gestora e um servidor responsável para ser o responsável por 

cada projeto. 

 Este programa tem embasamento legal na Resolução IFRR-Conselho Superior 194, de 

02/03/2015, cujo objetivo consiste em permitir que os discentes possam participar de ações de 

extensão voltadas para pesquisa, cultura e desporto. Conforme demonstrado na Tabela 2, 

segundo a coordenadoria do Programa na Reitoria do IFRR, essas ações contribuem para a 

formação acadêmica, profissional e para o exercício da cidadania, de acordo com a política de 

extensão institucional, contida no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI do Instituto. 

              O acompanhamento do PBAEX é feito por meio de visitas in loco a todos os Campi e 

também através de relatórios gerados pelos alunos bolsistas conjuntamente com os 

respecdtivos orientadores. Isto permite que o ciclo, desde o planejamento e passando pela 

direção, controle e avaliação sejam monitorados, inclusive para dirimir duvidas na execução 

dos projetos. 
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Tabela 2. Projetos PBAEX 2015 e 2016 

NÚMERO                                                       TÍTULO  

      ANO DE 2015 

01 RECONZER – Reciclagem, Conservação e Lazer por meio da produção de sementários. 

02 Saúde e Cuidados Preventivos: reflexos na qualidade de vida dos moradores do Bairro 
Senador Hélio Campos. 

03 Meio Ambiente e Cidadania: a importância da conservação do patrimônio público. 

04 I Concurso de Redação do IFRR/Campus Boa Vista Zona Oeste. 

     ANO DE 2016 

01 Bullying: você é alvo, espectador ou autor? 

02 Mosquitoeiros: armadilhas para mosquitos. 

03 Educação no trânsito, um caminho para a vida! 

04 Reutilização de garrafas plásticas e de papel na confecção de peças  decorativas: uma 
proposta sustentável. 

05 Viajando por meio da leitura: estímulo aos jovens leitores. 

Fonte: PROEX 

 No CBVZO em 2015, por meio de edital foram classificados 04 projetos com a 

participação de 07 alunos e 04 orientadores enquanto em 2016, este numero elevou-se para 10 

bolsas e 5 orientadores tendo como pontos positivos a inclusão do discente, contribuindo para 

a formação crítica além de ampliação de conhecimentos, aplicabilidade da teoria nas 

atividades da proposta e maior aproximação entre o IFRR e a comunidade. O destaque deu-se 

a fatores intervenientes como dificuldade de se ter um espaço adequado para armazenar o 

material coletado, a greve das escolas estaduais e a preparação de material impresso. 

 Os alunos destacaram como fatores positivos a integração no meio acadêmico e a troca 

de experiências com a comunidade do entorno e como fragilidade a ausencia de um local para 

a execução do projeto. 

As normativas para os Programas de Bolsas Acadêmicas de Extensão estão balizadas 

na legislação pertinente e se consolidaram de modo significativo no IFRR, demonstrando o 

aprendizado realizado pelos alunos e o enfrentamento das dificuldades, ratificando a 

construção das próprias experiências no contexto em que estão inseridos e na pesquisa que 

desenvolvem. 

RESULTADOS 

Como é possível inferir, esta contribuição envolveu análise qualitativa de dados 

primários e secundários. Os primeiros (primários) consistiram em entrevistas 

semiestruturadas. Estas por não serem tão rígidas como as entrevistas formais, são similares a 
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uma conversa/diálogo com os entrevistados compreendendo o assunto que se pretende focar. 

No caso presente, aconteceram com os gestores, discentes e alunos, autores chaves envolvidos 

com as politicas institucionais, agregando as ideias e valores a partir de diversos setores do 

IFRR/CBVZO. As entrevistas focaram sobre a trajetória de criação de politicas a partir da Lei 

11.892, de 29/12/2008 e a vida dos discentes, atores imprescindíveis, conforme estabelece 

Severino (2007, p. 124 e 125). Cabe adicionar que, pela flexibilidade, a entrevista é sempre 

adotada como técnica principal de investigação nos mais diversos campos das ciências sociais 

e de outros setores de atividades. 

Os dados secundários foram obtidos nas publicações internas do IFRR/CBVZO e em 

trabalhos sobre as ações ali implementadas na assistência estudantil e politicas institucionais 

de bolsas de extensão, com a perspectiva de mapear os discentes beneficiados, trabalhos 

produzidos e na realização dos trabalhos acadêmicos em autoria com os respectivos 

orientadores e/ou co-orientadores. 

CONCLUSÕES 

Até o momento, as ações implementadas pelas Políticas de Assistências ao Aluno e do 

Programa PBAEX no CBVZO mostram-se incipientes em razão do número de discentes 

matriculados uma vez que, por problemas de espaço físico, não se consegue ampliar esse 

contingente. Entretanto, no que diz especificamente a análise de Bolsas PBAEX, percebe-se 

que elas coadunam com que está proposto na LDB (Lei 9.394, de 20/12/1996), no 

instrumento legal de criação dos Institutos (Lei 11.892, de 29/12/2008) e no Regulamento do 

Programa de Bolsa Acadêmica de Extensão - PBAEX, anexo a Resolução IFRR- Conselho 

Superior 194, de 02/03/2015. Este Regulamento, no Art. 3º estabelece que “Os projetos / 

atividades de extensão a serem apoiados pelo PBAEX se caracterizam como atividades 

complementares ao processo de formação profissional, elaborados e executados com o 

protagonismo dos alunos extensionistas, sob a orientação / coordenação de um servidor 

docente ou técnico-administrativo do Campus de origem do aluno”.   

            O maior desafio deste programa está no que se pode dizer, paradigma da vida 

estudantil, visto que existem fatores intervenientes que precisam ser sanados e que abrangem 

as mediações da gestão entre o ensino/pesquisa/resultados levando-se em conta os 

investimentos efetuados para os direitos dos discentes. No campo da assistência social, esta 

matriz reforça a figura do aluno necessitado, ator e executor da existência do CBVZO, 

enquanto espaço para educação, socialização e inclusão social sendo que, quanto a ideia de 
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auxilio à permanência do aluno, não foi possível efetuar uma análise individual da 

contribuição direta para os estudantes.  

Por último, mas não menos relevante, esta contribuição foi idealizada como 

instrumento de politica interna fazendo parte em nível macro como Programa de Governo. 

Possibilitou destacar que essa ação vem sendo implementada a cada ano de forma mais ampla 

em busca de fomentar aos alunos a percepção de competição, pesquisa e responsabilidade 

com os respectivos projetos, bem como proposta assistencialista vislumbrando a permanência 

do discente. Apesar disso, no momento da pesquisa ficou latente que a visibilidade no 

CBVZO do IFRR ainda é pouco significativa e que novas aberturas mereceriam ser alinhadas 

e operacionalizadas.  
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RESUMO: Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada em uma empresa do setor 
têxtil voltado a confecção de uniformes, localizada no município de Paraíso do Tocantins, 
Estado do Tocantins. O objetivo da pesquisa é estudar o processo produtivo da empresa, 
descrevendo os processos de manufatura com o intuito de auxiliar a medição do desempenho 
organizacional, proporcionado identificar falhas e propor melhorias para o sistema de 
produção.  Quanto aos aspectos de método de trabalho, a pesquisa é considerada quanto à 
natureza como pesquisa básica, quanto à abordagem como pesquisa qualitativa e com relação 
aos objetivos como exploratória, sendo utilizado como procedimentos técnicos o estudo de 
caso, na qual a pesquisa empírica se desenvolveu por meio de estudos nos quais se investigou 
in loco na empresa o sistema de produção utilizado. Através dos resultados obtidos com o 
estudo, percebe-se que avaliação de desempenho é uma ferramenta importante e auxiliar o 
processo de tomada de decisão.   
Palavras–chave: confecção, mapeamento, medição, planejamento 
 
PERFORMANCE EVALUATION OF PRODUCTION SYSTEM OF A 
MICROENTERPRISE FROM TEXTILE SECTOR: A CASE STUDY 
 
ABSTRACT: This work is a result of a research realized in a company from textile sector 
directed at making uniforms located in the city of Paraíso do Tocantins, State of Tocantins. 
The goal of this research is consider the production process of the company,  describing the 
manufacturing processes with aim to assist the measurement of organizational performance, 
provided detect failure and propose improvements to the production system. As for the 
aspects of methodology , the research is considered as the nature like of basic research, as the 
approach to qualitative research and in relation to the goals as exploratory,  used as technical 
procedures the case study. In which empirical research developed through studies in which we 
investigated on the spot in the company production system. Through of results achieved with 
the study, it's clear that    performance assessment is an important tool and aid the decision-
making process. 
KEYWORDS: confection, mapping, metering, planning 
 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos os sistemas de gestão da produção passaram por uma reestruturação 

relacionada a novas filosofias, conceitos e métodos de gestão, os quais se transformaram em 

fontes de vantagens competitivas para as empresas (PINHEIRO, 2016). Onde, esta 

reestruturação buscou auxiliar as organizações, no sentido de encontrar métodos e sistemas de 

gerenciamento organizacional voltados a uma produção flexível e integrada, visando obter 

vantagem competitiva frente ao ambiente a qual esta insere. Assim, demostrando a 
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importância de se mensurar os indicadores de uma avaliação de desempenho voltada para o 

sistema de produção.  

Segundo Gonçalves (2002), a característica essencial para uma organização é a 

capacidade de aplicar com sucesso seus indicadores para a medição de seu desempenho, 

possibilitando um maior conhecimento de seus processos, e permitindo uma avaliação 

contínua da eficiência de seus processos e pessoas. Desta forma, auxiliando os gestores no 

desenvolvimento, estruturação e reinvenção da utilidade de seus recursos voltados à melhoria 

do processo de produção e gerar ganhos constantes.  

De acordo com Rummeler e Barche (1994), existem três níveis passíveis de medição do 

desempenho organizacional: i) da Organização: prioriza o relacionamento da organização 

com o mercado além de enfatizar as principais funções da empresa; ii) do Processo: todos os 

processos definidos pela organização; iii) do Trabalho/executor: este nível identifica o recurso 

executor das atividades correlacionadas ao nível de processos, incluindo a contratação, 

promoção, responsabilidades, treinamento e as recompensas. O foco deste estudo, é o nível 

relacionado ao processo, desta forma, visando auxiliar os gestores no processo de tomada de 

decisão direcionadas ao processo de produção.  

Para Lustosa et al. (2008), o planejamento e controle das atividades produtivas de uma 

empresa se torna cada vez mais necessário à medida que o desenvolvimento industrial se 

desencadeia, possibilitando que as empresas se mantenham competitivas no mercado que 

exige cada vez mais qualidade, cumprimento de prazos e organização. Desta forma, 

mostrando à importância de realizar medições voltadas a avaliação do processo produtivo das 

empresas.  

Buscando melhorias para o ambiente organizacional, o ponto de partida para um estado 

futuro desejado é o entendimento dos processos operacionais e de gestão da empresa, fazendo 

um diagnóstico da situação atual da organização, na qual o gerenciamento da empresa deve 

ser bem realista, pois uma leitura equivocada pode resultar em um declínio instantâneo do 

negócio (OHNO,1997). Assim, o planejamento da produção deverá orientar as ações 

necessárias para atender metas estabelecidas no nível estratégico e o controle deverá 

monitorar as atividades e definir ações corretivas ou de melhorias quando necessárias. 

Dessa forma, o objetivo da pesquisa é estudar o processo produtivo da empresa, 

descrevendo os processos de manufatura com o intuito de auxiliar a medição do desempenho 

organizacional, proporcionado identificar falhas e propor melhorias para o sistema de 

produção. Trata-se de um estudo realizado em uma empresa do setor têxtil voltado a 

confecção de uniformes, localizada no município de Paraíso do Tocantins, Estado do 
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Tocantins. Fundada há 12 anos, com um quadro composto por 11 colaboradores, uma 

produção média de 3 mil peças mensal, voltada a atendendo o Estado do Tocantins. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Abordagem metodológica trata do tipo de metodologia de pesquisa adotada no trabalho. 

Onde, este estudo caracteriza-se como exploratório, com abordagem qualitativa, isto por 

realizar uma revisão da literatura acerca de como está o desenvolvimento de métodos de 

avaliação para microempresa.  

Quanto ao método de pesquisa escolhido, optou-se por utilizar o Estudo de Casos. De 

acordo com Yin (2001), o estudo de caso é uma das muitas estratégias a serem escolhidas 

para a realização de pesquisas em Ciências Sociais. Ainda de acordo com Yin (2001), é 

considerado o mais indicado na avaliação de fenômenos organizacionais. Roesch (1999) 

acrescenta que o Estudo de Caso é uma estratégia de pesquisa que permite que o fenômeno 

seja estudado em profundidade dentro de seu contexto. 

Para a realização do estudo, utilizou-se a pesquisa de campo, na qual, se investigou in 

loco o ambiente organizacional, focando o sistema produtivo, com o objetivo de mapear a 

situação atual, voltada a medição do desempenho organizacional, proporcionado assim 

identificar pontos que podem ser melhorados, visando à obtenção de melhores vantagens 

competitivas frente ao ambiente competitivo que a empresa estar inserida.  

O estudo foi realizado durante o período de oito meses, os resultados foram obtidos 

através das entrevistas e da observação direta dos pesquisadores. Onde, após a coleta os dados 

foram tratados buscando expor as informações coletadas.   

Onde o mapeamento do fluxo de valor atual foi realizado de forma holística, tratando 

não apenas de um produto, mas todos os itens produzidos de forma geral. Os itens produzidos 

pela empresa são semelhantes em sua composição, diferenciando apenas em algumas etapas 

do processo, por isso foi abordado todas as etapas possíveis para a fabricação, na qual foram 

estudadas as principais dificuldades por parte da empresa em planejar e controlar a produção, 

com base na realidade encontrada.  

Para a realização do estudo, utilizou-se o seguinte delineamento: 

Etapa 1 - Construção do Referencial Teórico: para obtenção de informações necessárias e 

fornecer maior segurança para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizando instrumentos 

característicos da pesquisa documental e bibliográfica existente sobre o tema.  

Etapa 2 - Caracterização da empresa: aplicada em uma empresa do setor têxtil, seguimento 

de confecção, localizada na cidade de Paraíso do Tocantins, Estado Tocantins. 
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Etapa 3 - Levantamento de dados: a pesquisa foi realizada no chão de fábrica da empresa, 

através da observação direta e entrevistas com os gestores, gerente e colaboradores.  

Etapa 4 – Reunião com gerente de produção: para validar os dados foram realizadas 

reuniões com gerente de produção e obtenção de maiores informações para o andamento do 

estudo. 

Etapa 5 – Analise dos resultados: refere-se à etapa de análise sobre o qual o Estudo de Caso 

aponta suas conclusões. 

Etapa 6 – Apresentação dos resultados: após conclusão da pesquisa, foi apresentado à 

empresa um relatório contendo as devidas contribuições para o melhor desempenho produtivo 

da organização. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A empresa pesquisa atua no setor têxtil, voltado à confecção de uniformes profissionais 

e escolares. Possui em sua linha de produção a variação de 16 itens, sendo produzido de 

acordo com a demanda da empresa, isto porque cada produto possui peculiaridades distintas, 

sendo definidas tendo como base as especificações dos clientes. A linha de produção da 

empresa é dividida em: i) criação do produto, ii) planejamento e controle da produção, iii) 

corte, iv) costura, v) prensagem, bordado e silkscreen, e vi) embalagem. 

O setor de criação do produto é o responsável pela definição do modelo, tipo de tecido, 

cor, digitalização do produto com todas as especificações acordadas com o cliente. Sendo 

responsável pelo romaneio do pedido.  

O setor de planejamento e controle de produção após receber os romaneios, identifica 

quais os processos da sequência produtiva a peça ira percorrer, verifica a disponibilidade de 

tecidos e insumos necessários para as etapas produtivas, e posteriormente, libera a produção 

para o setor de corte, feito isso, caso possua alguma incompatibilidade ou esteja faltando 

algum tipo de tecido ou insumo é passado aos responsáveis pelo setor de compras para as 

devidas providências. Essa necessidade, ou seja, falta é sanada em sua maioria em comércios 

próximos a empresa, justifica-se esta escolha pelos proprietários, pois as entregas dos itens 

solicitados chegam com maior rapidez, porém com um valor mais elevado. 

O setor de corte é onde ocorre à preparação do produto, seleciona o tecido no estoque, 

desenha-se o mapa das peças sobre o tecido, realiza o enfesto e, cortam-se os tecidos para as 

etapas seguintes, em seguida de acordo à decisão da gerente de produção, a peça continua 

para o bordado ou diretamente para o setor de costura.  
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O setor de costura é a seção responsável pelo processo de unir um ou mais moldes, 

formando a peça final, o setor está equipado com 21 máquinas, onde são realizados todos os 

processos de costura, aplicação de etiquetas e acabamento.  

Paralelo ao processo de costura é desenvolvido o transfersublimático, o silkscreen e o 

bordado da peça (sala especifica). O transfersublimático é o processo para impressão de 

imagens ou figuras em tecidos, onde a estampa sai do computador impressa com tinta de 

corante sublimático no papel transfer, e depois a estampa é impressa no papel é transferida 

para o tecido com a prensa térmica manual. O processo de silkscreen é realizado por uma 

empresa terceirizada, que busca o produto na fábrica, aplica o processo de impressão no 

tecido é devolve o produto para a fábrica dar continuidade às etapas de produção das peças. O 

ambiente reservado ao bordado proporciona liberdade de execução, podendo ser realizado 

antes, durante ou após a finalização da etapa de costura. Esta etapa é considerada delicada e 

crucial, recebe atenção especial, possuindo um colaborador exclusivo a realização desta 

atividade, conta com uma máquina semi-industrial que possibilita pausar o bordado para 

ajustes e retomar ao trabalho do mesmo ponto.  

Depois de finalizada, a peça segue para o setor de embalagem e estoque que onde é 

executada a última verificação de qualidade do produto acabado. A etapa referente à 

expedição do produto é de responsabilidade da gerente de produção e ou dos gestores da 

empresa, que entregam diretamente ao cliente no local de fabricação ou encaminham para 

outras cidades. 

No geral a empresa utiliza para todos os pedidos recebidos o prazo de 15 dias para a 

entrega do produto, as solicitações dos clientes são recebidas por correio eletrônico, telefone 

ou diretamente na fábrica, na qual são descritas todas as especificações em romaneio, e em 

seguida a gerente de produção, verifica a disponibilidade de matéria-prima e insumo e planeja 

o momento de dar início a produção dos itens demandado.  

A empresa possui grande dificuldade em desenvolvimento, criação e programação da 

produção, visto que, a padronização dos processos é considerada deficiente o que ocasiona 

diversos problemas ao longo do fluxo da cadeia produtiva. Um dos pontos que torna visível a 

falta de planejamento e integração das atividades é o desnivelamento da produção, onde existe 

muito estoque de produtos em processos, causado por intercalações de produção, na qual na 

visão do responsável pela produção, essa ‘parada’ para interromper e iniciar um novo 

produto, não ocasiona desperdícios.  

Desta forma, causando estoque de produtos intermediários, perdendo tempo para 

preparação de máquina e consequentemente ocasionando atraso na entrega do produto ao 
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cliente. Outro ponto são os equipamentos, que dificilmente recebem manutenção preventiva, 

dessa forma ocorre com frequência, à manutenção corretiva das máquinas, ocasionando 

paradas não programadas e atrasos na produção. 

Por meio da análise dos resultados foram detectadas dificuldades e limitações quanto ao 

sistema produtivo da organização, sendo identificados os seguintes desperdícios ou perdas, 

tendo por base a filosofia do STP - Sistema Toyota de Produção:   

a) Superprodução: Onde, Segundo Shingo (1996), existe dois tipos de superprodução: i) 

quantitativa, ou seja, fazer mais produtos do que realmente é necessário; e ii) antecipada, 

que é conceituada como a produção antes da real necessidade. Na empresa foco do estudo 

alguns produtos trabalham pelo sistema puxado e outros pelo sistema empurrado, porém 

não foi encontrado constância na utilização dos processos. Esta indefinição causa altos 

níveis de estoques, desperdício de matéria-prima e insumos, tanto na linha de produção 

quanto em relação ao produto final acabado;  

b) Espera: Para Antunes et al. (2008), perdas por espera são divididas em duas categorias: i) 

as perdas por espera dos equipamentos, que implicam na baixa utilização dos ativos fixos; 

e ii) a perda por espera dos trabalhadores. Na empresa as perdas por espera, ocorre quando 

há paralisação do equipamento para manutenção corretiva;  

c) Transporte: para Shingo (1996), são condireradas ‘melhorias reais’ somente aquelas que 

eliminam por complete a necessidade da função transporte do Sistema. Logo, na empresa 

pesquisada devido ao arranjo físico funcional das máquinas, levando em consideração o 

seu modelo, os produtos em processo é movimentados de um ponto para outro, 

ocasionado perdas por transporte ou movimentação de materiais; 

d) Processamento: Antunes et al. (2008), relata que as perdas no processamento em si 

consistem nas atividades de processamento/fabricação que são desnecessárias para que o 

produto, serviço ou sistema adquira suas características básicas de qualidade, tendo em 

vista a geração de valor para o cliente/ usuário. Esta perda com processamento, ocorre na 

empresa pesquisada principalmente devido a má qualidade dos equipamentos ou devido 

falta de verificação do romaneio com o pedido produzindo defeitos e ocasionando 

retrabalho;   

e) Excesso de estoque: Segundo Bornia (2002), os estoques são desperdícios, visto que não 

acrescentam valor ao produto e demandam gastos. A empresa possui grandes quantidades 

de matéria-prima sendo armazenada aguardando recebimento de pedido. Durante o 

processo produtivo ocorre a existência de estoque intermediário, causando lead time mais 

longo e atrasos; 
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f) Deslocamento desnecessário: Shingo (1996), relata que os movimentos realizados pelos 

trabalhadores podem ser classificados como: i) operações e ii) perdas. Com a pesquisa, 

verificou-se que ocorre desperdício relacionados a perdas na movimentação dentro do 

setor de produção, ocorrendo com frequência, devido à organização do layout não estar de 

acordo a sequencia das operações; por falta de organização e identificação de materiais, 

além da constante movimentação das máquinas sem prévio planejamento;  

g) Defeitos: Shingo (1996), diz que os defeitos geram desperdícios em si mesmos e causam 

confusão no processo de produção. Na empresa, os defeitos são reparados imediatamente 

quando identificado durante o processamento, quando identificado após a finalização do 

produto a peça retorna ao processo, gerando retrabalho, comprometendo a qualidade do 

produto e o prazo de entrega. 

Buscando auxiliar os gestores no processo de avaliação organizacional, aplicou-se 

ferramenta SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats), com o intuito de melhor 

visualização dos resultados obtidos e observar realmente a realidade da empresa estudada 

(CHIAVENATO; SAPIRO, 2003). Onde, a ferramenta Swot permite a elaboração e análise de 

dados que contenham situações reais ocorrentes na empresa, nos ambientes interno e externo, 

e serve como auxílio para que os gestores tenham visão mais ampla dos pontos que 

influenciam os resultados e objetivos organizacionais, possibilitando que trabalhem nos 

fatores que exijam melhorias e reajam conforme a modificação dos mercados (SANTOS; 

FERNANDES, 2015). 

Considerada uma ferramenta clássica da administração, a análise Swot foi utilizada para 

possibilitar uma visão mais objetiva e de autoconhecimento por parte da empresa, visando 

demonstrar aos gestores as competências fortes da empresa, os pontos fracos que estão sob 

influência interna, as ameaças externas a empresa que necessitam de monitoramento constante 

e as oportunidades externas que influenciam de forma positiva o negócio, desta forma 

contribuindo para uma avaliação organizacional e auxiliando o processo de tomada de 

decisão. 

Onde, constatou-se que com ações voltadas para estimular as forças e aproveitar as 

oportunidades, a empresa deve investir em planejamento e controle da produção, pois é 

visível a necessidade de um controle minucioso dos processos produtivos e de gestão. Assim, 

sugere-se a utilização de software de gestão empresarial para tornar os processos mais ágeis e 

automatizados, para tanto, existem alguns softwares gratuitos disponíveis na internet, 
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sugeridos inclusive pelo site do SEBRAE, na qual possibilitam gerar relatórios gerenciais 

para análise real, permitindo o controle das decisões relacionadas a vendas e produção.  

Desta forma, para diminuir os pontos fracos e controlar as ameaças, a empresa deve 

procurar eliminar os desperdícios e corrigir alguns pontos no ambiente interno que causam 

baixo rendimento, como por exemplo, a iluminação do ambiente e a disposição das máquinas 

de acordo a orientação do fluxo produtivo e não em função do modelo. 

 

CONCLUSÕES 

Avaliação de desempenho enquanto uma metodologia de diagnóstico e análise do 

ambiente organizacional é importante para auxiliar no processo de escolha de alternativas. 

Visando, apresentar informações voltadas a gerar conhecimento aos decisores por meio da 

identificação, mensuração, integração dos critérios e gerenciamento do desempenho. Desta 

forma, promovendo desenvolvimento pessoal e profissional dos indivíduos, bem como uma 

maior produtividade e melhor desempenho organizacional. 

A empresa pesquisada apresenta uma produção flexível, sendo necessária a utilização 

de algumas ferramentas para se conseguir vantagens quanto ao seu desempenho, sobretudo, 

deve existir um nivelamento da produção para gerar estabilidade e fazer com que os processos 

trabalhem num ritmo adequado com a demanda, assim evitando e eliminando diversos 

problemas ao longo do fluxo de produção. 

Para a implantação de melhorias no ambiente organizacional, utilizar-se de ferramentas 

voltada ao diagnostico é um fator relevante para que as organizações possam se manter no 

mercado. Onde, com os resultados da avaliação apresentados aos gestores, estes poderão 

conhecer melhor o setor, e assim investir nos pontos positivos e buscar melhorias para os 

pontos negativos diagnosticados. 

Com as informações levantadas no ambiente organizacional propiciarão aos gestores 

auxilio no processo de tomada de decisão, assim possibilitando identificar caminhos que 

facilite elevar o nível de produção e sanar as restrições, gargalos existentes no processo 

produtivo.  

 

REFERÊNCIAS 

ANTUNES, J. et al. Sistemas de Produção: Conceitos e Práticas para Projeto e Gestão da 

Produção Enxuta. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

 



 

10811 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

BORNIA, A. C. Análise gerencial de custos: aplicação em empresas modernas. Porto Alegre: 

Bookman, 2002. 

 

CHIAVENATO, I.; SAPIRO, A. Planejamento Estratégico: fundamentos e aplicações. 1. ed. 

13° tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 

 

GONÇALVES, J. P. Desempenho Organizacional. In Semanário Econômico, nº 815, 2002. 

 

LUSTOSA, L.; MESQUITA, M.A.; QUELHAS, O.; OLIVEIRA, R. Planejamento e 

controle da Produção. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2008. 

 

OHNO, T. Sistema Toyota de Produção: além da produção em larga escala. Tradução: 

Cristina Shumacher. Porto Alegre: Bookman, 1997. 

 

PINHEIRO, N. Avaliação de desempenho da produção puxada, empurrada e híbrida através 

de modelo de simulção: um estudo de caso em indústria gráfica. 2016. 

 

ROESCH, S. M. A. Projetos de Estágios e de Pesquisa em Administração. 2. ed. Campus, Rio 

de Janeiro, 1999. 

 

RUMMELER, G. A; BRACHE, A. P. Melhores Desempenho das Empresas, São Paulo. 

Makron Books, 1994. 

 

SANTOS, M. C.; FERNANDES, M. E. B. A. A ferramenta analise SWOT no processo de 

formulação das ações estratégicas nas pequenas empresas. um estudo de caso na empresa 

Empreiteira Magnu JD São Paulo Ltda. Revista FATEC Sebrae em debate: gestão, 

tecnologias e negócios., v. 2, n. 2, p. 111, 2015. 

 

SHINGO, S. O Sistema Toyota de produção: do ponto de vista de engenharia de produção. 

Porto Alegre: Bookman, 1996a.  

 

SHINGO, S. Sistemas de produção com estoque zero: o Sistema Shingo para melhorias 

contínuas. Porto Alegre: Bookman, 1996b. 

 



 

10812 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2001. 

 



 

10813 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

  
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: OBJETIVOS E MÉTODOS 
 

Luciana Cunha dos Santos1, Keila Crystina Brito e Silva2 
 
1Discente de graduação em Tecnologia em Logística - IFAM. Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Amazonas. e-mail: luka.santt@gmail.com; 2Professora do Curso de Tecnologia em Logística –
IFAM. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. e-mail: keila.brito@ifam.edu.br 

 
RESUMO: As organizações buscam melhorias contínuas em diversas áreas, principalmente 
voltadas às pessoas, nos dias atuais existem diversas ferramentas que as auxiliam no processo 
de gerir e desenvolver os funcionários. Destacamos a avaliação de desempenho, que tem a 
finalidade de unificar os objetivos e metas da organização, sejam elas operacionais ou 
administrativas. Este artigo tem como objetivo conceituar a avaliação de desempenho, bem 
como seus objetivos e métodos. Na metodologia optou-se pela pesquisa exploratória, de 
caráter bibliográfico, através de levantamento de diversos teóricos como: Chiavenato, Treff, 
Knapik, entre outros. Com uma abordagem qualitativa dos dados. Por fim, conclui-se que 
avaliação de desempenho é um sistema ordenado que auxilia as empresas nas tomadas de 
decisões, tais como: demissões, promoções, treinamento, capacitação e relocação de setor. 
Palavras–chave: competência, expectativas, gestão, resultados, estratégia 
 
PERFORMANCE EVALUATION: GOALS AND METHODS 
 
ABSTRACT: The organizations seek continuous improvements in several areas, mainly 
directed to people, nowadays there are several management tools that help in the process of 
managing and developing of employees. We highlight the performance evaluation, which 
goals to unify the organization's objectives and goals, whether operational or administrative. 
This article goals to conceptualize the evaluation of performance and its objectives and 
methods. The methodology opted for exploratory research, bibliographic, through a survey of 
various theoretical as Chiavenato, Treff, Knapik and others. With a qualitative approach. 
Finally, it is concluded that performance evaluation is an orderly system that assists 
companies in making decisions, such as resignations, promotions, training, capacitation and 
department relocation. 
KEYWORDS: competence, expectations, management, results, strategy 
 
INTRODUÇÃO 

O artigo tem como objetivo conceituar a avaliação de desempenho, seus objetivos e 

métodos tradicionais através de uma levantamento teórico dos principais autores deste tema. 

Avaliação de desempenho é uma ferramenta utilizada por empresas que se preocupam 

com o futuro de seu negócio e com o bem-estar de seus colaboradores. Através dela, os 

gestores serão capazes de delimitar metas e os objetivos a serem alcançados por seus 

funcionários, que devem estar alinhados à missão e visão da empresa, no intuito de atingir o 

resultado esperado.  

Chiavenato (2010) explica que o desempenho humano na organização é muito relativo, 

pois o resultado muda de acordo com cada tipo de pessoa. Não basta analisar o desempenho 
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profissional, mas observar cada situação, já que devem ser consideradas as condições de cada 

pessoa. As aptidões e maneiras como os funcionários desenvolvem suas atividades são 

avaliadas individualmente para desenvolver melhor os funcionários no ambiente de trabalho. 

Toda avaliação é correspondente ao esforço de cada um, além de analisar a capacidade e 

limitações individuais de cada funcionário, e através desse processo, que são geradas as 

recompensas. O objetivo da avaliação de desempenho é medir a capacidade de cada 

funcionário para determinada função. E com essas informações a empresa pode possível 

desenvolver um crescimento pessoal de seus colaboradores. Mas acima disso, a empresa 

avalia o funcionário com intuito de melhorar os processos internos e possibilitar ajustar a 

falhas para que os objetivos e metas das organizações sejam alcançados, em um processo 

contínuo de melhorias.  

A maneira de avaliação de desempenho utilizada pelas organizações, na maioria das 

vezes, segue os métodos tradicionais e, às vezes, burocráticos. No entanto, cada empresa 

seleciona os métodos que melhor se encaixam na forma de gerir de cada organização. Os 

gestores possuem algumas opções de métodos, podendo utilizar escalas gráficas, escolha 

forçada, auto avaliação, avaliação por objetivo, avaliação 360º, pesquisa de campo, incidentes 

críticos e lista de verificação. Todavia algumas organizações buscam inovar os métodos 

avaliativos, de forma que os mesmos possam trazer benefícios mais eficazes e tornar a 

empresa mais competitiva no mercado. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Com intenção de compreender melhor o que é a avaliação de desempenho, bem como 

seus objetivos e métodos, utilizou-se um modelo de pesquisa exploratória, de caráter 

bibliográfico que, para Gil (2002), esse tipo de pesquisa é a utilização de materiais já escritos, 

sendo mais comum tomar como base livros e artigos. O autor salienta que os estudos 

exploratórios tem como referências materiais bibliográficos. 

O artigo traz uma abordagem qualitativa, segundo Botelho e Cruz (2015) explicam que 

essa abordagem busca compreender de maneira mais clara determinado assunto. Não utiliza 

dados estatísticos, apenas, descrições, comparações, interpretação e atribuições, através disso 

consegue identificar a cultura de um indivíduo ou de um grupo de pessoas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A todo instante utilizamos métodos para avaliar algo em nosso dia-a-dia e na maioria 

das organizações isso não é diferente, pois as avalições são constantes e necessárias para 
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manter a competividade da empresa, sendo isso no setor financeiro, operacional, técnico, 

vendas, marketing e claro, humano. A intenção dessa análise é poder verificar se os objetivos 

e metas da empresa estão sendo alcançados através da qualidade dos produtos, serviços aos 

clientes e como critério de importância, poder observar a mudança comportamental dos 

funcionários.  Além disso, sabe-se que as organizações dependem das pessoas e seus 

desempenhos para se manterem no mercado. (CHIAVENATO, 2010). 

A avaliação de desempenho pode melhorar processos dentro de uma organização, assim 

como aperfeiçoar o desempenho pessoal. Nesse sentido, é possível apontar que que avaliar os 

funcionários pode gerar benefícios, tais como a satisfação do seus clientes internos, já que um 

funcionário satisfeito pode gerar excelente resultados, resultando na melhoria da performance 

da empresa. Knapik (2012) afirma que a avaliação está em processo de melhoria contínua, 

apesar de muitas empresas ainda aderirem a processos monótonos, no entanto, outras 

empresas buscam deixar de lado os critérios de julgamento, para trabalhar melhor os objetivos 

da empresa alinhados ao resultado dos seus funcionários, além de torná-los ferramentas de 

vantagem competitiva. 

Para Boas e Andrade (2009), avaliação de desempenho pode ser vista como uma análise 

ordenada, onde se avalia as pessoas de acordo com suas funções, assim como os objetivos e 

metas, destinadas a cada pessoa. Além disso, eles afirmam que a avaliação de desempenho 

pode ajudar a verificar melhor os valores, qualidades e excelência de uma pessoa, tal como 

sua principal colaboração para alcançar os objetivos da organização. 

Faz-se necessário que no processo de avaliação de desempenho o avaliador seja capaz 

de identificar os potenciais existentes em cada pessoa. “Avaliação do Desempenho Humano 

nas empresas constitui-se uma ferramenta de estimativa de aproveitamento do potencial 

individual das pessoas no trabalho e, por isso, do potencial humano de toda organização”. 

(RABAGLIO, 2006, p. 3). 

Os autores Teixeira, Bassotti e Santos (2014) resumem de maneira objetiva o que seria 

avaliação de desempenho: 

A gestão de desempenho pode ser resumida, no nosso entender, como o processo de 
administrar expectativas sobre a atuação e/ou resultados da organização, de suas 
unidades constituintes e dos indivíduos. Esse processo estrutura formas para 
identificar e eliminar as lacunas entre o desempenho atual e o pretendido, por 
intermédio da avaliação da situação encontrada, do planejamento das ações para 
atingir as expectativas e do acompanhamento do funcionário na realização do 
planejado por meio de feedback constante. (TEIXEIRA; BASSOTTI; SANTOS, 
2014, p. 196-197). 

Dentre os diversos conceitos de avaliação de desempenho, Xavier (2006) afirma que há 

diversas maneira de vê-la.  Além disso, ressalta que o processo de avaliar é a capacidade de 
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gerir pessoas e que a partir do momento que se assume uma meta no ambiente de trabalho 

seja em grupo ou individual, surge obrigatoriamente a necessidade de avaliar. 

Percebemos que os teóricos conceituam a avaliação de desempenho a partir de 

concepções similares. E entendemos que avaliação de desempenho necessita trazer benefícios 

à organização, e nesse sentido mostrando os pontos fortes e fracos das empresas, como um 

feedback, para retro-alimentar o sistema de gestão, possibilitando assim a proposição de 

planejamento estratégico de melhorias contínuas proporcionando as organizações estarem 

preparadas para a competitividade de mercado. 

Objetivos da avaliação de desempenho 

É necessário entendermos o motivo da realização da avaliação de desempenho dentro de 

uma organização, pois os colaboradores necessitam periodicamente ou mesmo 

constantemente conhecer como está o seu desempenho no ambiente de trabalho. Sem esse 

retorno as pessoas ficam sem norte, sem contar que as organizações necessitam conhecer 

como são desempenhadas cada atividade a fim de identificar a capacidade de todos seus 

funcionários.   

Os motivos que levam as organizações a avaliar seus colaboradores, é o fato de ter um 

respaldo em decisões importantes, quando transferir funcionários, promove-los entre outras 

ações e, na maioria das vezes, quando devem realizar as demissões. Existe outro motivo não 

menos importante, é a questão da comunicação dos superiores com seus subordinados, 

realizando feedback a respeito do desempenho de cada avaliado, e expor quais as mudanças, 

comportamento, habilidades e atitudes que devem ser alteradas no ambiente de trabalho. 

(CHIAVENATO, 2010). 

 Para Treff (2010), o objetivo da avaliação de desempenho deve estar relacionado a 

aprimorar o desempenho de uma pessoa em uma organização, além disso, o autor cita que a 

avaliação deve identificar qual é necessidade de aprimoramento e desenvolvimento das 

pessoas. Há uma comunicação entre chefe e subordinado, com uma resposta positiva ou 

negativa a respeito de seu desempenho. 

Segundo Boas e Andrade (2009) o objetivo da avaliação de desempenho é medir os 

resultados decorrentes das atividades realizadas por cada funcionário, a fim de realizar 

promoções, aumentos de salários, além de poder identificar a necessidade de capacitação e 

treinamentos dos mesmos.  

A comunicação entre chefe e subordinado é um objetivo importante a ser destacado, 

devido ser ainda um grande desafio para as organizações, com a ferramenta de avaliação de 
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desempenho os gerentes são forçados a conversar diretamente com seus subordinados, os 

informando a respeito de seus desempenhos e os orientando dos pontos a serem melhorados.  

Knapik (2012) cita que uma avaliação de desempenho tem como finalidade delimitar 

bem os resultados e desempenhos esperados de seus funcionários, e deve estabelecer laços de 

tal maneira que haja mais comprometimento e produtividade, ajudar na identificação de 

potenciais, a fim de diagnosticar a necessidade de troca de funcionário no setor. Ainda 

melhorar o diálogo entre chefe e subordinado, verificar meios de incentivos, ajudar os 

gerentes a observar as pessoas que necessitam de treinamento, além de servir como indicador 

capaz de demonstrar melhor o desempenho de cada pessoa e claro estabelecer mais confiança 

entre os superiores e funcionários. 

Métodos da avaliação de desempenho 

Há vários métodos de avaliar pessoas, utilizando um sistema de avaliação que é capaz 

de identificar as fortalezas e fraquezas das organizações.  França (2010, p. 119 - 124) orienta 

que os sistemas precisam ser escolhidos de acordo com os objetivos das organizações, a 

autora afirma que os principais sistemas utilizados pelas empresas para avaliar pessoas, são: 

avaliação da experiência, escala gráfica, escolha forçada, revisão da avaliação de atividades, 

pesquisa de campo, incidentes críticos, comparação aos pares, frases descritivas, auto 

avaliação , avaliação por resultados, avaliação por objetivos , sistemas de graduação, 

avaliação de potencial, avaliação 360º . 

 Treff (2010) conta que a partir da separação dos programas da qualidade total na 

década de 1980, as empresas começaram a se preocupar em elaborar programas que pudessem 

melhorar a participação de todos os funcionários e não limitar somente aos cargos 

administrativos. E a partir dos anos 90 a competição coorporativa foi crescendo e com ela a 

necessidade de investir em métodos participativos, surgindo assim melhorias na avaliação de 

desempenho.  

Há uma variedade de métodos para avaliar o desempenho humano. Avaliar o 
desempenho de um grande número de pessoas dentro das organizações utilizando 
critérios de equidade e de justiça e, ao mesmo tempo, estimulando as pessoas, não e 
tarefa fácil. Por esta razão, muitas organizações constroem seus próprios sistemas de 
avaliação ajustados as suas características peculiares e os desdobram em· pessoal de 
direção e gerencia (predominando a visão estratégica), mensalista (predominando a 
visão tática) e horistas (predominando a visão operacional). (CHIAVENATO, 2010, 
p. 249). 

Para Boas e Andrade (2009) o método utilizado pelas empresas está relacionado à 

utilização de formulários, que contém informações básicas a serem preenchidas por cada 
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pessoa, informações essas que são: nome, função, setor e demais informações pertinentes ao 

avaliador.  

Chiavenato (2010) salienta que os métodos tradicionais não são bem vistos na 

atualidade, por obterem resultados ruins. O autor explica que os métodos tradicionais 

precisam ser inovados e por esse motivo as organizações buscam outros métodos que 

realmente tenham um fim e meio específico, onde possam agregar os objetivos da empresa 

com os interesses individuais dos funcionários. Ele acredita que avaliação não possui apenas 

um fim, mas meios que auxiliam no aprimoramento das pessoas. 

Métodos tradicionais de avaliação de desempenho 

Escalas gráficas: “Consiste em avaliar o desempenho das pessoas por meio de fatores 

previamente definidos e graduados em uma escala na qual se considera o desempenho dentro 

de uma variável, por exemplo, de fraco a excepcional”. (KNAPIK, 2012, p. 240). 

Escolha forçada: É um método dinâmico utilizando frases para descrever o 

desempenho do funcionário. Onde o avaliador tem de duas a quatro frases para escolher 

forçadamente, sendo a que mais se encaixa no perfil do avaliado, assim descreve Chiavenato 

(2010). 

Auto avaliação: o próprio nome já diz, é o funcionário que realiza a avaliação a 

respeito do seu próprio desempenho, esse processo deixa o funcionário à vontade para 

analisar seu desempenho com os mesmos fatores de uma avaliação normal.  Isso quer dizer 

que a empresa que adota esse método de avaliação de desempenho, dá direito a todos os seus 

funcionários a se auto avaliar, tendo o mesmos princípios de identificar as falhas e definir 

meios de melhorias. (CHIAVENTO, 2005). 

Avaliação por objetivo: Chiavenato (2010) salienta que a Avaliação Por Objetivo 

(APO)  é bastante e democrática e segue seis etapas de avaliação de desempenho, são elas: 

formulação de objetivos consensuais, comprometimento pessoal quanta ao alcance dos 

objetivos conjuntamente formulados, negociação com o gerente sabre a alocação dos recursos 

e meios necessários para o alcance dos objetivos, desempenho, constante monitoração dos 

resultados e comparação com os objetivos formulados e retroação intensiva e contínua 

avalição conjunta.  

Avaliação 360º: para Knapik (2012) é um método que engloba todo o setor, e assim 

como os demais métodos tem como finalidade identificar as competências e desenvolvê-las. 

Realiza uma troca de informação por parte dos chefes e subordinados e esse método consiste 

em avaliação em pares.  
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Pesquisa de campo: tem como foco avaliar os pontos fortes e fracos do avaliado e 

baseado no comportamento humano. Tal comportamento ajuda a adquirir resultados 

melhores, com possibilidade de identificar facilmente os fracassos no desempenho humano, 

que podem dificultar o alcance dos objetivos organizacionais, considera Treff (2010). 

 Incidentes críticos: É método tradicional de avaliação do desempenho simples e que 

se baseia nas características extremas (incidentes críticos) que representam desempenhos 

altamente positivos (sucesso) ou altamente negativos (fracasso). (CHIAVENATO, 2010, p. 

251) 

Check list: De acordo com Treff (2010) é uma lista que possui dados importantes a ser 

relacionados ao trabalho, e através desses dados é feita uma análise por parte do avaliador. 

Essa avaliação ocorre somente por duas pessoas (chefe e subordinado); logo após o 

preenchimento desse check list o avaliador repassa o resultado ao avaliado. 

 

CONCLUSÕES 

Avaliação de desempenho é um sistema ordenado que auxilia as empresas nos 

processos de mudanças operacionais e pessoais. Possui metas e objetivos tanto para os 

funcionários quanto para toda a organização, que devem alinhar-se de maneira clara os 

anseios da empresa com as competências das pessoas envolvidas no processo.   

A avaliação de desempenho visa melhorias contínuas, e através dela a empresa é capaz 

de identificar a necessidade de desenvolver pessoas, bem como estudar meios de capacitá-las 

e demiti-las caso não haja resultados.  

Sabe-se que as empresas buscam resultados positivos de seus colaboradores e 

estabelecem critérios de avaliação de acordo com sua missão e visão, portanto a avaliação de 

desempenho serve para analisar se os objetivos e metas propostos por diretores e investidores 

da organização estão sendo alcançados e caso não obtenham retornos satisfatórios, a 

proposição de métodos mais eficazes e eficientes de avaliação. Enfim, é possível entender que 

a avaliação de desempenho deve apresentar dados com informações reais a fim de ajudar nas 

tomadas de decisões e estratégias corporativas. 

 

REFERÊNCIAS 

BOAS, Ana Alice Villas; ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de. Gestão estratégica de 

Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 



 

10820 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

BOTELHO, Joacy Machado; CRUZ, Vilma Aparecida Gimenes Da. Metodologia 

científica. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando com as pessoas: transformando o executivo em um 

excelente gestor de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.  

 

______, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 

3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 599 p. 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

FRANÇA, Ana Cristina Limongi. Práticas de recursos humanos: Conceitos, Ferramentas e 

Procedimentos.  São Paulo: Atlas, 2010. 267 p. 

 

KNAPIK, Janete. Gestão de pessoas e talentos. 3. ed. Curitiba: Ibpex, 2012. 

 

RABAGLIO, Maria Odete. Ferramentas de avaliação de desempenho com foco em 

competências. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006. 120 p. 

 

TEIXEIRA, Hélio Janny; BASSOTTI, Ivani Maria; SANTOS, Thiago Souza. Mérito, 

desempenho e resultado: Ensaios sobre gestão de pessoas para o setor público.  São 

Paulo: FIA/USP, 2014. 

 

TREFF, Antonio Marcelo. Gestão de pessoas. Curitiba: IESDE Brasil S.A, 2010. 

 

XAVIER, Ricardo de Almeida Prado. Gestão de pessoas na prática: Os desafios e as 

soluções. São Paulo: Gente, 2006. 

  



 

10821 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

AVALIAÇÃO DO OPEN MONOGRAPH PRESS: UMA PROPOSTA 
PARA REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 
 

Maria Genilza dos Santos1, Mércia Passos da Cruz2, Robson de Jesus 3, 
Silvânia de Jesus da da Fonseca4, José Damião de Melo5 

 
1Discente do curso Técnico MSI - IFS. e-mail: dgenilza.variedades.2013@hotmail.com 2Discente do curso 
Técnico MSI - IFS. e-mail: merciapassos18@gmail.com; 3Discente do curso Técnico MSI - IFS. e-mail: 
silvaniamoita1@hotmail.com; 4Discente do curso Técnico MSI - IFS. e-mail: silvaniamoita1@hotmail.com; 
5Professor do Curso de Superior em Logística - IFS. e-mail:damiaomelo@gmail.com 

 
 
RESUMO: O projeto de pesquisa aqui relatado teve tem como objetivo avaliar o 
funcionamento e o processo de publicação de documentos eletrônicos na ferramenta Open 
Monograph Press - OMP, de código aberto, desenvolvido pelo Public Knowledge Project- 
PKP, para edição, publicação e armazenamento de trabalhos científicos. Esse projeto teve 
como objetivo apresentar alternativas para suprir as necessidades das instituições que tem 
interesse em armazenar seus dados de forma eletrônica. Para um melhor entendimento 
apresentamos conceitos de Gestão do Conhecimento, Gerenciamento Eletrônico de 
Documentos e Repositórios Institucionais. Com isso demonstramos as etapas de publicação 
de documentos na ferramenta OMP. O sistema operacional utilizado foi UBUNTU e a 
instalação no Sun Virtualbox. Avaliamos o fluxo de publicação dos artigos no qual é feita em 
quatro etapas: Submissão, Revisão, Edição e Produção. Essas etapas são necessárias para o 
armazenamento dos arquivos que ficam exposto no catálogo do OMP, lá os usuários 
visualizam os documentos e podem fazer download. Finalmente, publicamos o servidor na 
web, disponibilizamos documentos publicados e avaliamos o funcionamento global da 
plataforma OMP. 
 
Palavras–chave: Gestão do Conhecimento, Repositórios Institucionais, Avaliação de Sistemas  
 
 
EVALUATION OF OPEN MONOGRAPH PRESS: A PROPOSAL TO 
INSTITUTIONAL REPOSITORY 
 
ABSTRACT: The research project reported here was aimed to evaluate the operation and 
electronic document publishing process in Open Monograph Press tool - OMP, open source, 
developed by Public Knowledge Project- PKP, editing, publishing and storage of scientific 
papers . This project aimed to present alternatives to meet the needs of institutions that are 
interested in storing their data electronically. For a better understanding we present concepts 
of Knowledge Management, Electronic Document Management and Institutional 
Repositories. We demonstrated the documents publishing steps in OMP tool. The operating 
system used was UBUNTU and installation on Sun VirtualBox. We evaluate the flow of 
publication of articles in which it is done in four stages: Submission, Review, Editing and 
Production. These steps are necessary for storing the files that are exposed in the OMP 
catalog, there users view documents and can download. Finally, we publish the web server we 
have published documents and evaluate the overall functioning of OMP platform. Inglês. 
 
Keywords: Knowledge Management, Institutional Repositories, Systems Evaluation 
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho abordaremos sobre Gerenciamento Eletrônico de Documentos, mais 

especificamente voltado para o Instituto Federal de Sergipe (IFS). A maior restrição da 

instituição é a dificuldade de acesso aos trabalhos acadêmico, pois estes documentos ficam na 

biblioteca, e os alunos que tem interesse em ler estes artigos, são obrigados a ir até a 

biblioteca para ter acesso a estes documentos, já que não é permitido que eles sejam levados 

para fora da instituição. Isso dificulta o acesso, e os alunos perdem a oportunidade de 

conhecer estes documentos. Através da ferramenta OMP demonstramos algo que pudesse 

resolver este problema, e disponibilizar de forma online estes trabalhos.  

Faremos uma análise da ferramenta Open Monograph Press - OMP, para sabermos se é 

viável ou não, o uso dela no IFS. OMP é uma plataforma de software de código aberta para a 

gestão de fluxo de trabalho, funcionando como um site de impressa, podendo fazer 

armazenamento, publicação e distribuição. Ela foi criada pelo Public Knowledge Project - 

PKP, que é um projeto que se dedica as novas tecnologias, e a qualidade da pesquisa publica, 

visando melhorar a comunicação cientifica, através do acesso online e gratuito. OMP é um 

repositório digital, no qual podemos armazenar e divulgar documentos de forma online e com 

software livre de custos.  

Este projeto é importante não só para o Instituto Federal de Sergipe - IFS, Campus 

Itabaiana, mas também a todas as instituições que precisam de um repositório com finalidade 

de disponibilizar aos membros documentos, trabalhos entre outros. Alunos e professores 

poderão ter suas pesquisas publicadas, com acesso livre para ler, imprimir, ou até mesmo 

baixar no formato PDF. Sendo assim, digital e online, provavelmente teremos uma redução de 

papel, na impressão e um aumento na divulgação das pesquisas contribuindo para o 

crescimento do conhecimento dentro e fora da instituição. 

Gestão do Conhecimento 

A cada dia o sistema de trabalho em informática vem evoluindo e requer mais agilidade 

e menor tempo para que possa atender a demanda do dia a dia das pessoas. Com isso algumas 

empresas estão utilizando cada vez mais a gestão do conhecimento com seus funcionários, e 

investindo em atividade intelectual para suprir essa necessidade da atualidade. Os projetos de 

gestão do conhecimento têm como foco as pessoas, os aspectos culturais e estruturais da 

organização, bem como o ambiente para criação e compartilhamento de conhecimentos (VON 

KROGH et al, 2001).  

A gestão do conhecimento tem a finalidade de organizar todas as informações que 

residem na mente humana, com isso ela está ligada a algumas áreas, como a gestão 
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estratégica, a teoria das organizações, os sistemas de informação, a gestão da tecnologia e 

inovação, o marketing, a economia, a psicologia e a sociologia. A maior preocupação nessa 

área de gestão do conhecimento é a organização tanto da comunicação como da informação. 

GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos) 

Para Magnani e Herberlê (2010) GED são repositórios de importantes documentos 

corporativos e atuam como armazéns do conhecimento explícito.  Entender o 

desenvolvimento de tal sistema, quais suas características básicas, vantagens e desvantagens, 

é essencial para o sucesso futuro de todas as organizações no ambiente atual que é altamente 

competitivo. Em meio a tantas informações que recebem ao longo dos anos, não podemos 

ficar parados resistentes as mudanças, vamos em direção as facilidades. 

A digitalização é a conversão dos documentos analógicos em forma digital, através de 

scanner. As tecnologias que podem ser usadas são OCR que reconhece caracteres. Já o 

armazenamento é feito por diversas formas de armazenamentos como: TIFF, JPEG, GIF, PDF 

(DO AMARAL et al, 2011). 

A digitalização pode ser feita apenas com documentos antigos, já que, o processo de 

transformação de documentos em papel para imagens (escaneados) ainda persiste. Esses 

documentos podem ser artigos, livros, fotos da família, documentos pessoais, filmes entre 

outros. Uma vez que, nos dias de hoje documentos já são produzidos de forma digital e não 

necessariamente precisam voltar a forma convencional. O GED proporciona estas opções aos 

seus usuários, economizando assim mais recursos, tanto econômicos quanto naturais. 

Repositório institucional 

Com o avanço das tecnologias e os novos meios de comunicação, a era digital vem 

crescendo cada vez mais, seja em casa na modernidade dos aparelhos domésticos, os 

maquinários no trabalho, ou também nas escolas. Devido as estes avanços foram criadas as 

bibliotecas digitais um novo método de armazenamento e divulgação tanto de novos livros, 

como também a transformação de livros impressos em livros digitais, e assim muitas 

universidades vem aderindo a esta ideia. 

Universidades e centros de pesquisas buscaram um meio de melhoria na comunicação 

cientifica, de forma livre e gratuita para que cada vez mais todos tenha acesso as descobertas, 

algo que facilitasse tanto para o leitor, quanto para o pesquisador, pois existe uma grande 

dificuldade ao acesso a pesquisas cientifica, monografias artigos entre outros. E com esta 

grande necessidade de comunicação cientifica foi então que criaram os repositórios 

Institucional, com a estratégia de acesso aberto para todos (LEITE, 2009). 

PKP e OMP 



 

10824 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

O Public Knowledge Project - PKP foi fundado em 1998 pelo diretor Jonh Willinsky na 

faculdade de Educação da Universidade de British Columbia -UBC, no Canadá. É um projeto 

que se dedica em novas tecnologias e na melhoria da qualidade acadêmica e pública da 

pesquisa, ampliar o espaço da educação pública, melhorando a contribuição das ciências 

sociais para o conhecimento público. Todos os softwares da PKP estão disponíveis sob a 

licença da General Public License (GNU). 

O PKP é o fundador do Open Journal Systems - OJS, O OJS é um sistema eletrônico de 

editoração de revista. Open Conference systems - OCS, foi desenvolvido para controlar e 

publicar conferências online. Open Archives Harvester - OAH, é um sistema de indexação de 

metadados livres. Open Monograph Press - OMP. O OMP é uma plataforma de software de 

fonte aberta para a gestão do fluxo de trabalho editorial, utilizado para ver monografias, 

volumes editados e edições escolares através de avaliação interna e externa, edição, 

catalogação, produção e publicação. 

 IFS (Iinstituto Federal de Sergipe) em Itabaiana 

A implantação do Instituto Federal no município de Itabaiana ocorreu em agosto de 

2011 com o intuito de incorporar parte do agreste Sergipano, ao receber alunos de municípios 

vizinhos. Além de auxiliar no crescimento econômico da região, a instituição tem como 

objetivo formar profissionais qualificados capazes de se integrarem ao mercado de trabalho. O 

Campus de Itabaiana oferta cursos que tenham ligação com o comércio local. Dessa forma, 

desde o início de seu funcionamento, foram ofertados os cursos de nível médio integrados e 

subsequentes em Manutenção e Suporte em Informática e Agronegócio, além do curso 

superior Tecnólogo em Logística. Os cursos geram uma grande quantidade de documentos, a 

exemplo dos trabalhos de conclusão de cursos (TCCs). No entanto, não há um local digital 

para o armazenamento desses documentos, sendo que esses arquivos têm grande importância 

tanto para a instituição quanto para os alunos que estão integrados no Campus (Brasil, 2016). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Realizar pesquisas bibliográficas para entender os conceitos de Gestão do Conheciment

os, Gerenciamento Eletrônico de documentos, Repositórios Institucionais, PKP e OMP. Logo 

após entender estes conceitos, efetuamos uma pesquisa experimental para obter informações n

ecessárias para a construção deste projeto tendo como referências artigos, livros, manual do d

esenvolvedor³, revistas entre outros. 

Neste trabalho foi feita a instalação do OMP através do sistema operacional UBUNTU, 

virtualizado no software no Sun Virtualbox, detalhes da implementação dispostos na figura 1. 
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O OMP é uma plataforma de software de código aberto para a gestão do fluxo de trabalho edit

orial, utilizado para ver monografias, volumes e edições escolares através de avaliações intern

a e externa, edição, catalogação, produção e publicação. 

 
Figura 1: Tela de Implementação do Sun Virtualbox 
 
Nosso objetivo foi analisar e demonstrar como ocorre o processo de publicação de um a

rtigo na ferramenta OMP na máquina virtual. Apresentar a ferramenta OMP, mostrar funciona

lidade da ferramenta que já se encontra em uso através de um endereço eletrônico. A platafor

ma OMP tem como objetivo melhorar e expandir o acesso às pesquisas acadêmicas. É uma fer

ramenta gratuita, que permite a publicação online de seus documentos, disponibilizando ainda

 de forma gratuita livros digitais e online, com a opção de download.  

Tratamentos e amostragens 

Para submeter um artigo na ferramenta OMP é necessário passar por um fluxo de trabal

ho antes da publicação dos artigos. Submissão etapa inicial do processo, na submissão o usuár

io submete o artigo, que pode ser aceito ou rejeitado, revisores podem ser adicionados ao siste

ma, isso acontece quando um editor quer convida-

lo para avaliar uma submissão, pode ser um revisor já cadastrado ou pode ser feito um novo c

adastro, feito isso, o usuário passa para o próximo passo, que é o processo de revisão, nessa et

apa é feita a revisão dos artigos que vai ser publicado. O usuário que foi adicionado para fazer

 a revisão recebe notificações para avaliar o artigo, atribuir e apresentar os seus comentários, n

esta etapa os revisores são convidados a apresentar revisões que tratam de preocupações levan

tada, feito isso temos a opção de aceitar a revisão ou rejeitar, aceitando a revisão, o usuário te

m acesso ao artigo que está sendo publicado, podendo fazer o download dos arquivos e revisá

-los.  

 No processo de revisão o avaliador terá que revisar os arquivos, no qual, ele tem a opç

ão de aceitar ou rejeitar a submissão. Os autores podem atribuir avaliadores já escritos ou insc
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rever novos, para que eles possam avaliar seu trabalho. Submissão aceita passará para o próxi

mo passo, avaliação interna que depende do avaliador atribuído, no entanto o avaliador intern

o depois de ter feito seu papel solicita a avaliação externa e assim passará para a próxima etap

a até o arquivo ser aprovado e ir para o catalogo de apresentações. 

 Depois de passar pelo processo de revisão, os mesmos são enviados para o processo de

 edição. Nessa etapa assim como nas outras têm a opção de aceitar ou rejeitar a submissão. Os

 arquivos são analisados antes de serem publicados os editores podem fazer o download do art

igo bem como abrir no editor de sua escolha (por exemplo, Libre Office, ou Microsoft Office)

. Depois que os artigos foram revistos ele já pode ser enviado para a produção, clicando no lin

k enviar para a produção. 

 

Figura 2. Fluxo de trabalho do OMP 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Antes do materiaser publicado é preciso passar por algumas etapas: Submissão, revisão,

 edição e publicação. Submissão é o local onde submetemos os artigos, a submissão pode ser 

aceita ou recusada. Os artigos passam por um processo de revisão, depois de revisados são en

viados para os editores. Os editores avaliam e fazem as correções necessárias, depois de finali

zados enviam para a produção. A produção é a etapa final do processo, aqui escolhemos os fo

rmatos dos artigos. Depois de passar por essas etapas conclui-

se o processo e os artigos ficam expostos no catálogo. O catálogo é onde os arquivos que já fo

ram publicados ficam armazenados. 
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Figura 3. Tela principal do OMP 

 

Na tela principal os usuários não precisam fazer login para ter acesso aos arquivos publi

cados. Ele não vê a interface editorial, mas estará vendo o site voltado para o leitor. Caso o us

uário queira submeter uma artigo, encontrará o link de perfil do usuário, preencher com todas 

as informações necessárias logo após poderá ser feita a submissão. 

Na figura 4 é a tela que os leitores tem acesso aos artigos, podendo visualizar ou baixar 

no formato PDF. Esses artigos ou outros produtos bibliográficos ficam disponíveis no catálog

o. 

  

Figura 4. Visualizando o Artigo 

 

CONCLUSÕES 

A avaliação da ferramenta OMP para publicação de artigos e outras formas de 

publicação de documentos digitais, de forma online, traz melhoria e facilidade no 

armazenamento, controle de qualidade, edição, autoria e divulgação. Esses documentos estão 

disponíveis no formato digital ou PDF, bem como também podem ser disponibilizados via 

encomenda para impressão, facilitando a procura e visualização dos mesmos. 
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A implantação de um repositório Institucional é um grande avanço para estudantes e 

pesquisadores que procuram facilidades na localização e acesso rápido de seus arquivos, além 

de segurança com os mesmos, isto é, minimiza a possibilidade de perda desses arquivos que 

podem acometer outras formas de armazenamento, a exemplo de acidentes, como incêndios.  

Chegamos a conclusão que essa ferramenta é de grande importância e pode ser 

implementada, não apenas no IFS mais em qualquer instituição, inclusive como fonte de 

pesquisa para futuros trabalhos TCC ou até mesmo de outros artigos, visto que no IFS 

Campus Itabaiana atualmente não está disponível um repositório Institucional, no entanto, 

este tipo de ferramenta é muito importante em instituições de ensino, ampliando os recursos 

de aprendizagem, além de economizar na impressão e contribuir para a sustentabilidade.  

Como sugestão para projetos futuros temos a colocação em produção de uma instancia 

do serviço OMP, baseado em intranet ou internet, com a publicação dos artigos produzidos 

até o momento pelos estudantes que participaram das disciplinas de TCC anteriormente, 

avaliando seu funcionamento em um cenário real. 
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RESUMO: Políticas públicas são definidas como um conjunto de ações do governo que irão 
produzir efeitos específicos e, o Instituto Federeal de Rondônia - IFRO e sua concepção no 
Estado de Rondônia pode ser considerado um bem público que deve ser alcançado por todos. 
Devido as limitações inerentes de qualquer organização, para acesso ao IFRO deve-se haver 
seleção para identificação dos merecedores mas não só isso, deve-se também incluir os que 
possuem alguma necessidade de ação afirmativa a fim de promover acesso ao ensino também 
para socioeconomicamente vulneráveis. Esta pesquisa utilizou com base nos estudos de 
avaliação do impactos de políticas públicas, identificar qual é o tipo de impacto gerado pela 
forma que o IFRO seleciona seus estudantes, que pode ser de natureza social, econômica ou 
ideopolítica. Sendo assim, permite questionar se, como o processo de seleção para estudantes 
no IFRO impacta a sociedade.  
Palavras–chave: Natureza de impactos, Política pública, Rondônia 
 

ASSESSMENT OF IMPACTS OF STUDENTS SELECTION FOR IFRO 

 
ABSTRACT: Public policies are defined as a group of government actions that will produce 
specific effects and the Federeal Institute of Rondonia - IFRO and its conception in the State 
of Rondônia can be considered a public good that should be achieved by all. Because of the 
inherent of any organization limitations to access to IFRO should be selection to identify the 
deserving but not only that, is necessary include those who have some need for affirmative 
action to promote access to education also for vulnerable socioeconomically . This research 
used on the basis of studies of evaluation of public policy impacts, identify what kind of 
impact generated by the way the IFRO selects its students, which can be social, economic or 
ideopolítica nature. So allows question whether, as the selection process for students in IFRO 
impacts society. 
KEYWORDS: Nature of impacts, public policy, Rondônia 
 

INTRODUÇÃO 

Os estudos relacionado a políticas públicas surgiu no mundo acadêmico sem ter 

relações teóricas com o papel do Estado entretanto, pressupõe-se que em democracias 

estáveis, tudo o que o governo realiza (ou não) é passível de ser formulado cientificamente e 

analisado por pesquisadores independentes (SOUZA, 2006). Dessa forma, Lynn (1980) citado 

por Souza (2006), define políticas públicas como um conjunto de ações do governo que irão 

produzir efeitos específicos e assim, por se tratar de um tema multidisciplinar, as políticas 

públicas precisam explicar as inter-relações entre Estado, política, economia e sociedade. 
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Como resultado de políticas públicas, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia – IFRO, foi estabelecido em Rondônia como autarquia federal 

vinculada ao Ministério da Educação - MEC, foi criado através da Lei nº. 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008. Lei essa que reorganizou a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica e, o IFRO, foi resultado da integração da Escola Técnica Federal de 

Rondônia, à época em fase de implantação e da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do 

Oeste, a qual já existia desde 1993. No estado de Rondônia, o IFRO passou a estar presente 

em 24 dos seus 52 municípios, seja por meio do ensino presencial ou a distância (IFRO, 

2014). 

Partindo dos estudos de Arcoverde (2012), o IFRO pode ser considerado um bem 

público em que de acordo com a mesma autora, consiste em algo que o uso deve ser 

alcançado por todos como por exemplo, saúde, segurança e justiça. Sendo assim com a 

expansão das políticas públicas, exige-se cada vez mais transparência na sua condução 

administrativa e financeira. Dessa forma, o processo avaliativo dessas políticas implica no 

exercício do direito democrático que é o controle sobre as ações de interesse público 

(ARCOVERDE, 2012; GOMES, 2001). 

Sendo assim, traz-se a tona dois entendimentos sobre a administração pública elencados 

por Resende, 2006: a de  prestadora de serviços à população e a de gerenciamento da máquina 

pública. Ao se tratar do primeiro entendimento, o administrador público possui diversos 

desafios, especialemente quando há muitas necessidades da população e os recursos são 

escaços. Ele é aquele escolhido pelo povo para representação, tem a responsabilidade de 

garantir à população bens e serviços públicos como saúde, cultura, educação, segurança e 

entre outros, que são fundamentais para a vida em sociedade. No entendimento da 

administração pública no gerenciamento da máquina pública, o entendimento é levado ao 

sentido de organizar, planejar e executar ações que melhorem o processo de trabalho e 

também as políticas públicas. 

Políticas públicas podem ser implementadas e não alcançarem os resultados planejados, 

assim como também podem não alcançar os impactos esperados. Pode-se parecer 

contraditório, mas é possível que políticas públicas, que foram planejadas e estudadas dêem 

errado ainda mais, que só é possível saber se tal ação teve o impacto desejado após a 

execução da mesma (ARCOVERDE, 2012). Quando se trata dos resultados esperados de uma 

política pública, evidencia-se a avaliação de processos, que busca medir a sua eficiência, 

identificar as dificuldades encontradas e realizar as correções e adequações necessárias. No 

campo dos impactos esperados, demonstra-se preocupação com a efetividade da mesma, se 
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alcança seus objetivos e os seus efeitos secundários, previstos ou não. Dessa maneira, 

FIGUEIREDO (1986 apud ARCOVERDE, 2012, p. 28) demonstra que os impactos de 

políticas públicas podem ser avaliadas por 

causar impactos objetivos que geram mudanças 

quantitativas nas condições de vida da população-alvo; 

podem ainda gerar impactos subjetivos que alteram o 

estado de espírito da população, níveis e mudanças de 

percepção e a ação política; e podem causar também o 

impacto substantivo, mudando qualitativamente as 

condições de vida da população usufrutária do bem ou 

serviço público. 

 

Considerando os indicadores que cada dimensão de impactos das políticas públicas 

podem causar, apresenta-se no quadro 1 a sintetização da relação 

dimensão/natureza/indicadores: 

 

Quadro 1. Classificação e indicadores de impactos de políticas públicas. IFRO, 2016. 

DIMENSÃO NATUREZA 
DE IMPACTO 

INDICADORES 

Substantiva Social - Alimentação 
- Educação 
- Saúde 
- Lazer 
- Trabalho 
- Despesa familiar 
- Habitação 

Objetiva Econômica - Produção 
- Produtividade 
- Renda 
- Investimento 
- Custos 

Subjetiva Ideopolítica - Percepção das mudanças 
- Participação em associações de bairros e sindicatos 

Fonte: Elaborado pelos autores baseado em Arcoverde, 2012. 

 

Devido aos grandes problemas que a sociedade enfrenta como corrupção e utilização da 

máquina pública em prol de interesses específicos ou pessoais, avaliar políticas públicas tem 

se tornado um requisito para obtenção de recursos a fim de sua implantação. Com este 

aumento da necessidade de avaliação de políticas públicas, diversas metodologias capazes de 
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avaliar as políticas públicas foram desenvolvidas e, este trabalho utilizará a metodologia de 

avaliação de impactos, baseando-se nos estudos realizados por Arcoverde (2012) sintetizados 

no quadro 1. A avaliação de impactos, trata-se de uma metodologia que busca identificar os 

resultados diretos ou indiretos das políticas públicas na comunidade e, neste trabalho, 

especificamente na seleção de estudantes para o IFRO. 

Contudo, considerando a importância da avaliação das políticas públicas, especialmente 

pelo fato de ter se tornado um requisito para obtenção de recursos, busca-se compreender: 

qual é a natureza dos impactos gerados pelos critérios de seleção de estudantes no edital de 

processo seletivo 2016/2 do IFRO? Esta pesquisa tem como objetivo, identificar a natureza 

dos impactos relacionados aos estudantes selecionados pelo edital de seleção 2016/2 para o 

segundo semestre do ano de 2016 do IFRO. Com isso, classificou-se os critérios de seleção 

constantes no edital, de acordo com as naturezas da metodologia de impactos que podem ser 

objetiva, subjetiva e substantiva e verificar para qual natureza o referido edital possui maior 

tendência. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A estratégia de pesquisa utilizada neste trabalho classifica-se, baseando-se em Vergara 

(2007), como descritiva, visto que tem como foco revelar a natureza de impactos gerados 

pelos critérios de seleção de estudantes no edital do processo seletivo 2016/2 do IFRO. Sua 

abordagem qualitativa (CRESWELL, 2007) que identifica os critérios do edital e avalia os 

impactos que o mesmo proporciona, possibilitando assim uma visão quanto aos impactos da 

política pública. É também quantitativa, visto que apresentará a proporcionalidade estatística 

de cada dimensão de impacto e assim, proporciona as observações encontradas. 

Como forma de alcançar os objetivos da pesquisa, utiliza-se os estudos de Gil (2009), 

classificando-a como documental, que caracteriza-se por trabalhar com conteúdos que não 

receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo 

com os objetos da pesquisa e receber outras interpretações. 

Os dados primários da pesquisa são os critérios de seleção de estudantes identificados 

no edital do processo seletivo 2016/2 do IFRO coletados no respectivo site do IFRO 

(www.ifro.edu.br) que totalizam 18. Com isso, a análise dos dados ocorreu de acordo com as 

seguintes etapas: 

1) identificação dos critérios no edital: esta etapa foi realizada através da análise do 

edital por completo. Os itens que foram identificados elementos que selecionam os até então 

candidatos para se tornarem alunos no IFRO foram destacados, identificados por meio de um 
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código no formato numérico sequencial e pelo respectivo item do edital e descritos 

integralmente como está apresentado no edital em análise. 

2) classificação dos critérios perante a natureza de impactos (que podem ser 

classificados como: subjetivo, substantivo ou objetivo): a etapa em questão foi realizada por 

meio da análise do tipo de impacto causado (que podem ser social, econômico ou 

ideopolítico), tomando como base os indicadores apresentados por Arcoverde (2012). Com 

esses dados, os critérios foram classificados por dimensão de impacto correlacionados, 

conforme apresentado no Quadro 1 anteriormente. 

3) identificação da natureza de impactos que o processo seletivo do referido edital terá: 

análise quali/quanti dos critérios presentes no edital versus as naturezas de impactos que os 

mesmos foram classificados. Assim sendo, ao identificar o valor mais expressivo 

proporcionalmente, será possível identificar a natureza de impacto mais significativa em que o 

edital de seleção se enquadra. 

Contudo, a representação dos dados coletados e a análise quantitativa ocorrerão por 

meio da sintetização em quadros e gráficos ao longo dos resultados e discussões da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a análise do edital de seleção de estudantes no processo seletivo 2016/2 do IFRO 

foram encontrados 18 critérios para que os candidatos sejam considerados aptos a ingressar 

como aluno no curso pretendido. De uma maneira geral, o edital de seleção não elimina 

qualquer candidato, a não ser que seja um critério que caracterize um pré-requisito para 

acesso à modalidade de ensino pretendida, como por exemplo, “ter concluído o ensino médio” 

para realizar um curso na modalidade subsequente ao ensino médio. 

Com isso, os demais critérios classificam os candidatos em uma ordem decrescente em 

que a média aplicada para o cálculo das suas notas das disciplinas de Português e Matemática 

e não há uma “nota de corte”. Todos, a princípio estão devidamente classificados e, havendo 

vagas, aptos para ingressar no IFRO. 

Diante disso, os quadros 2, 3 e 4 apresentados na sequencia, demonstram, de forma 

detalhada os 18 critérios identificados no edital em questão e foram classificados e ordenados, 

respectivamente, dimensão de impacto Substantiva, Objetiva e Subjetiva. 
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Quadro 2. Critérios classificados como natureza de impacto substantiva. IFRO, 2016.  
C

ri
té

ri
o 

It
em

 
do

 
ed

it
al

 Descrição Classificação 

1 1.3 
tem como requisito para ingresso, ter concluído, 
imprescindivelmente o Ensino Médio 

Substantiva 

2 1.3 e ter a documentação comprobatória no ato da inscrição Substantiva 

3 1.5 
requisito imprescindível que o(a) candidato(a) tenha sido 
APROVADO(A) no Ensino Médio, 

Substantiva 

4 1.10 
Não será cobrada Taxa de Inscrição ou Taxa de Matrícula para 
participar do Processo Seletivo Simplificado 2016/2. 

Substantiva 

5 2.3 
50% (cinquenta por cento) das vagas ofertadas por Curso/Campus 
destinadas a estudantes oriundos da rede pública de ensino 

Substantiva 

6 2.6 

Não poderão concorrer às vagas reservadas para as Ações 
Afirmativas/Cotas Sociais os(as) estudantes que tenham, em algum 
momento, cursado o Ensino Médio em instituições privadas de 
ensino, mesmo na condição de bolsista. 

Substantiva 

7 3.6 
O Questionário Socioeconômico deverá ser preenchido no 
momento da inscrição. 

Substantiva 

8 3.9 

Para efetuar a inscrição serão necessários os seguintes documentos: 
 
a) CPF; 
b) Documento oficial de identificação: Carteira de Identidade; 
Carteira Nacional de Habilitação no prazo de validade (somente 
modelo com foto); Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS; Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por 
órgãos de classe de profissionais liberais (ordens e conselhos); 
identidade militar expedida pelas forças armadas ou comandos 
militares; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por 
lei federal, valham como identidade; Registro Nacional de 
Estrangeiro – RNE ou a Carta “Transfronteiriça” para os 
candidatos estrangeiros; 
c) Histórico Escolar do Ensino Médio ou documento escolar oficial 
equivalente. 

Substantiva 

9 4.1.1 
O(A) candidato(a) que obter pontuação igual a ZERO, será 
automaticamente desclassificado(a) 

Substantiva 

10 4.2 
A Nota Final, utilizada para classificação, será obtida a partir das 
notas/conceitos nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
Matemática, do 1º ao 3º Ano do Ensino Médio, 

Substantiva 

11 4.20 

Caso haja coincidência de pontuação entre candidatos na 
classificação final, o desempate entre os mesmos dar-se-á da 
seguinte forma: 
a) Candidato(a) que obtiver maior média na disciplina de Língua 
Portuguesa ou na área de conhecimento Linguagens, Códigos e 

Substantiva 
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suas Tecnologias; 

12 4.20 
b) Candidato(a) que obtiver maior média na disciplina de 
Matemática ou na área de conhecimento Matemática e suas 
Tecnologias; 

Substantiva 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

No quadro 2 apresentado, demonstra-se os 12 critérios identificados no edital que se 

classificam como dimensão de impacto substantiva. Este item representa 66,67% do total dos 

critérios encontrados no edital. Conforme demonstrado por Arcoverde (2012), a natureza de 

impacto social visto que possibilita mudança qualitativa nas condições de vida da população 

usufrutária do bem ou serviço público. 

 

Quadro 3. Critérios classificados como natureza de impacto objetiva. IFRO, 2016. 

Critério 
Item do 
edital 

Descrição Classificação 

13 2.3.a 
50% (cinquenta por cento) das vagas serão reservadas 
aos(às) estudantes com renda familiar bruta igual ou 
inferior a um salário mínimo e meio per capita 

Objetiva 

14 2.3.a 
os outros 50% (cinquenta por cento) serão reservados 
aos(às) estudantes com renda familiar superior a um 
salário mínimo e meio per capita 

Objetiva 

15 4.20 
c) Permanecendo ainda a coincidência de notas, será 
considerado o critério de maior idade – candidato(a) mais 
velho(a). 

Objetiva 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Já o quadro 3 demonstra três critérios identificados no edital que se classificam-se como 

dimensão de impacto objetiva. Este item representa 16,67% do total dos critérios encontrados 

no edital. A natureza de impacto identificada é a econômica tendo em vista que geram 

mudanças quantitativas nas condições de vida da população-alvo. 
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Quadro 4. Critérios classificados como natureza de impacto subjetiva. IFRO, 2016. 

Critério 
Item do 
edital 

Descrição Classificação 

16 1.9 As inscrições serão realizadas exclusivamente online, Subjetiva 

17 2.3.b 
serão reservadas vagas para os(as) candidatos(as) 
autodeclarados(as) Pretos, Pardos e Indígenas 

Subjetiva 

18 2.15 
Serão destinadas 5% (cinco por cento) das vagas da ampla 
concorrência às pessoas com deficiência 

Subjetiva 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Por fim, no quadro 4 demonstra também 3 critérios identificados no edital que se 

classificam-se como dimensão de impacto subjetiva. Este item representa 16,67% do total dos 

critérios encontrados no edital. A natureza de impacto identificada é ideopolítica pois alteram 

o estado de espírito da população, níveis e mudanças de percepção e a ação política. 

Dessa forma, com todos os critérios devidamente identificados e classificados, os dados 

gerados por este estudo são compilados e apresentados no gráfico 1, de forma a demonstrar as 

respectivas representatividades de cada dimensão de impacto da política de seleção de 

estudantes para o IFRO. 

Nota-se no gráfico 1 uma representatividade expressiva majoritária de 66,67% do total 

de critérios que possuem dimensão de impacto substantivo. Isso quer dizer que correspondem 

a impactos sociais, que alteram, de alguma forma as condições de vida da população e, isto é 

percebido especialmente quando se trata de critérios que dizem respeito a inclusão e a pessoas 

socioeconomicamente vulneráveis em que, na prática, ao concorrer com pessoas com 

melhores condições, estas, de maneira geral, poderiam estar mais bem preparadas. Sendo 

assim, continuando no entendimento de que o IFRO é um bem público e deve ser acessível 

aos cidadãos, o processo de seleção demonstra que seus impactos são voltados ao tema social 

e assim, viabilizando o exercício do direito democrático e ações de interesse público. 
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Gráfico 1. Percentagem de distribuição dos critérios por dimensão de impacto. IFRO, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

A pesquisa desenvolvida utilizou como base o último edital para seleção de estudantes 

no IFRO, buscando assim identificar a natureza de impacto que este edital gera, partindo do 

pressuposto da avaliação de uma política pública, com bases nos critérios identificados. 

Verificou-se que o edital para seleção de estudantes no IFRO possui forte tendência com 

impacto social visto que, do total de 18 critérios, 12 deles foram classificados como dimensão 

de impacto substantiva, equivalendo assim a 66,67% do total. 

Com base na compreensão de que o IFRO foi caracterizado como um bem público e 

que, deve ser acessível para os cidadãos, entende-se que, o viés de que a seleção para 

estudantes do IFRO promove impacto na área social, se torna também mais evidente pelos 

critérios que são destacados quando há alguma ação afirmativa. Estas são, na maiora das 

vezes definidas sob a forma de legislação específica, como o caso da Lei número 12.711 de 

29 de agosto de 2012, popularmente conhecida como “Lei das cotas” que garante vagas 

específicas para acesso ao ensino público no IFRO a pessoas que, possuem menor renda e/ou 

oportunidades em outros momentos da sua vida tendo em vista as condições sociais. 

Diante disso, este instrumento de seleção extrapola os seus limites que muitas vezes são 

compreendidos apenas para “escolher os melhores”. Um impacto com viés social nesta 

política pública, promove além do acesso dos merecedores, também promove inclusão e 

também justiça social por fatos históricos que muitos carregam até na atualidade, tendo em 

vista a discriminação que muitos sofrem por questões de cor de pele ou alguma necessidade 

especial. 
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RESUMO: Este artigo trata da apresentação de uma estrutura de implantação da filosofia de 
trabalho Building Information Modeling, BIM, em um Instituto Federal e toma por base um 
estudo de caso no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte, IFRN. A investigação, por tratar de tema inovador, tem sido realizada de forma 
exploratória, e utilizado, desde a revisão bibliográfica dentro do contexto de estudo, até a 
implementação de novas metodologias que têm sido testadas em laboratório de informática, 
de uso dedicado à pesquisa, dentro do Campus Natal Central do IFRN, CNAT. Alguns 
resultados obtidos apontam para a necessidade da alteração curricular dos cursos envolvidos, 
do desenvolvimento de módulos de aprendizagem a serem disponibilizados na internet, assim 
como de uma maior integração com empresas atuantes no mercado de trabalho que irá 
absorver os alunos formandos. Com base nesses resultados, conclui-se que a iniciativa, além 
de pioneira, está em franco progresso.   
Palavras–chave: aprendizes, colaborativo, educação, papéis, competência 
 

EDUCATIONAL BIM FRAMEWORK 

 
ABSTRACT: This paper deals with the presentation of a implementation framework of 
Building Information Modeling philosophy, BIM, in a Federal Institute and is based at 
Federal Institute of Education Science and Technology of Rio Grande do Norte case study, 
IFRN. The research, by dealing with innovative theme, has been performed in an exploratory 
way, and used since the literature review within the context, to the implementation of new 
methodologies that have been tested in a dedicated computer lab, within the Campus Natal 
Central, CNAT. Some results suggest the need for curricular changes, the development of 
learning modules available on the Internet, as well as greater integration with Industry, that 
will employ the undergraduate students. Based on these results, it is concluded that the 
initiative, as well as a pioneer, is progressing well. 
KEYWORDS: learners, collaborative, education, roles, competency 
 

INTRODUÇÃO 

Sendo o BIM (EASTMAN et al, 2011), uma abordagem inovadora para projetar, 

construir e operar o ambiente construído, este inclui uma ampla gama de conceitos, 

ferramentas e fluxos de trabalho que precisam ser aprendidos e aplicados pelos agentes da 

indústria da construção civil (SUCCAR et al, 2012). No que se refere às suas ferramentas, 

observam-se softwares que modelam virtualmente os projetos das construções com todas as 
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suas características e detalhes, não sendo mais considerados tridimensionais, mas n-

dimensionais, uma vez que seus parâmetros associados alimentam um banco de dados capaz 

de armazenar as propriedades físicas dos materiais, as fases da obra no transcurso do tempo, o 

custo, e o desgaste de peças e equipamentos. Esses programas também podem detectar 

interferências entre componentes construtivos, realizar simulações para cálculo de eficiência 

energética, gerar desenhos e documentação automaticamente, entre outras capacidades. O seu 

processo de trabalho, é diferenciado do modo tradicional, tendo evoluído da forma linear e 

sequencial, para o trabalho em equipe multidisciplinar, não sendo mais necessário realizar a 

posterior compatibilização de projetos, uma vez que essa ação já é realizada naturalmente no 

decorrer dos trabalhos do grupo. O produto final, dessa forma, mostra lucros com a redução 

do desperdício, além de um maior controle sobre o ambiente construído. Esses aspectos, 

portanto, têm levado empresas e governos de vários países do mundo, como Estados Unidos, 

Inglaterra, Finlândia, Noruega, Holanda, Canadá, Austrália, Singapura, Brasil, entre outros, a 

desenvolverem o interesse no BIM, ocasionando novas expectativas no mercado de trabalho, 

e isso, por sua vez, levando as instituições de ensino a buscarem atender a essa nova 

demanda. Em várias partes do mundo, na área da Arquitetura, Engenharia e Construção, 

designada por AEC, o BIM tem sido inserido nas universidades (PETERSON et al, 2010; 

SOIBELMAN et al, 2011; SALAZAR et al, 2013; BARISON e SANTOS, 2014; BARISON, 

2015) de duas maneiras. A primeira diz respeito ao uso do BIM em várias disciplinas através 

do currículo, funcionando como um auxiliar do ensino/aprendizagem. A segunda maneira 

refere-se ao ensino do BIM propriamente dito, em uma ou duas disciplinas, já em um 

currículo preparado para tal (BARISON e SANTOS, 2014). Em menor escala, contudo, 

também tem sido inserido em cursos técnicos, principalmente do tipo subsequente (após o 

ensino médio), podendo-se citar exemplos da Austrália, EUA e Hong Kong (NATSPEC, 

2015; SUCCAR et al, 2012). Uma vez que os agentes envolvidos no processo BIM 

necessitam assumir papeis específicos, as instituições acadêmicas, já estão discutindo na 

literatura, os papeis dos alunos formados, assim como suas respectivas competências, dentro 

dos cursos de engenharia e arquitetura (BARISON, 2015; SUCCAR et al, 2013; SUCCAR e 

SHER, 2014). Dessa forma, para que os cursos técnicos de nível médio do Brasil também 

façam parte desse mesmo processo, torna-se necessário ter os papeis dos seus alunos bem 

definidos no contexto BIM, uma vez que, com o avanço da tecnologia de uma forma geral, 

algumas competências relacionadas até necessitam ser repensadas. E isso, que já tem sido 

proposto na literatura técnica para cursos superiores, também está sendo proposto, através da 

pesquisa já realizada pelo Núcleo de Pesquisa em BIM do CNAT, NP-BIM, para os cursos 
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técnicos. Falta, portanto, agora, definir-se a sua estrutura de implantação, ou framework, 

como tem sido relatado na literatura ((SUCCAR, 2009); (SUCCAR, 2010); (SUCCAR e 

KASSEM, 2015)). 

Dessa forma, e uma vez que a educação BIM (SUCCAR et al, 2012) tem sido definida 

como o processo de aprendizagem do conhecimento prático e conceitual, relacionado com 

tecnologias, fluxos de trabalho e protocolos BIM, incluindo-se também várias técnicas (como 

gerenciamento de dados), procedimentos (como colaboração em equipe) e tópicos 

regulatórios (como gerenciamento de riscos), para que seja eficaz, entretanto, necessita estar 

integrada ao currículo da instituição de ensino e facilmente disponibilizada para a prática 

profissional. Em vários artigos, o australiano Bilal Succar tratou do que denominou ‘BIM 

Framework’ (SUCCAR, 2009), como uma estrutura facilitadora da implantação do BIM em 

empresas e escritórios. Contudo, em um relato específico (SUCCAR e SHER, 2014), foi 

referida uma estrutura deste tipo para as instituições de ensino, com base em uma proposta 

conjunta, elaborada no período de 2011 a 2012 pela academia e pela indústria da construção, 

na Austrália. A mencionada proposta apresentou o Collaborative BIM Education Framework, 

o qual deveria ser desenvolvido e implantado colaborativamente, entre universidades, escolas 

técnicas e a indústria da construção.  

De forma geral, o framework trata de definir que competências se busca alcançar, a 

partir da instituição em foco, do tipo de aluno observado, mas também da articulação com a 

indústria da construção civil. A partir daí, classifica essas competências, organizando-as, e 

define o que será ensinado e como será ensinado. Com essa informação, são desenvolvidos 

módulos de aprendizagem que serão hospedados em um site da internet (o BIM Learning 

Hub). 

Uma vez que as competências, que cada uma das instituições de ensino envolvidas 

buscam obter para os seus alunos formandos, são peças chave para o traçado da implantação 

do BIM, vários autores têm investigado esse tema e, um trabalho aprofundado a esse respeito 

foi realizado por Maria Bernardete Barison, em sua Tese de Doutorado (BARISON, 2015), 

defendida em 2015 na Poli-USP (instituição que já incorporou na grade curricular do curso de 

Engenharia Civil, uma disciplina introdutória aos conceitos BIM). A referida investigação 

verificou que 103 instituições ensinavam BIM em cursos de Arquitetura, Engenharia Civil e 

Gerenciamento da Construção, sendo 73% localizadas nos EUA. As áreas dos currículos onde 

o BIM estava sendo ensinado eram, respectivamente, Atelier de Projeto; Representação 

Gráfica Digital; Gerenciamento de Obras; Tecnologias da Construção; Seminários; 

Disciplinas BIM; Trabalhos de Conclusão de Curso; e Prática Profissional ou Estágio. 
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Detectou, também, 33 principais funções de especialistas BIM distribuídas entre as áreas de 

consultoria, indústria, ambiente virtual de aprendizagem e empresas (eixo profissional e 

gerencial).  

Quanto ao ensino médio, como mencionado anteriormente, as iniciativas com o BIM 

foram menos expressivamente divulgadas, ao se comparar com os cursos superiores,. De 

acordo com o World TVET (Technical and Vocational Education and Training) Database, da 

UNESCO (UNESCO, 2015), o qual relaciona cursos de 74 países, observou-se as estruturas 

de variados sistemas de ensino mundiais. Analisou-se também informações apresentadas nos 

sites de instituições de ensino de diferentes países ((IFRN, 2012); (PIEDMONT, 2016); 

(HELSINGIN, 2016); (ST PATRICK, 2016); (BDC, 2016)), e pôde-se ter uma ideia das 

competências técnicas dos vários cursos técnicos na área de 

Aquitetura/Engenharia/Construção (AEC). Uma vez que a determinação das competências era 

necessária para a inicialização do framework de implementação adotado, e as mesmas haviam 

sido determinadas, revisou-se na literatura as propostas para estas estruturas ((SUCCAR, 

2009); (SUCCAR, 2010)). Foi constatado, então, que no contexto de implantação do BIM, as 

subdivisões estruturadas asseveravam promover o entendimento, a disseminação e a 

implementação gradual, através da apresentação de dados e argumentos dessas seções 

gerenciadas. Dessa forma, o referido framework faria a integração entre o processo e o 

produto da modelagem, além da ‘ponte’ entre o entendimento sobre o BIM, nas instituições 

de ensino e no mercado de trabalho. Dessa forma, o framework daria direcionamentos para a 

pesquisa e definiria, a partir de uma visão generalizada, as necessidades locais/institucionais. 

O framework generalizado partiria da definição dos campos de atuação do BIM: tecnologia 

(softwares, hardware, rede, etc), processos (destinação da modelagem: arquitetos, 

engenheiros, fabricantes de peças, gerentes, proprietários, desenvolvedores de software, etc) e 

politicas (normas, protocolos, etc). Em seguida verificaria as interações e interseções entre 

esses campos. Conceituaria os estágios definidos para o BIM (pré-bim, modelagem, 

colaboração, integração), determinando em que estágio de maturidade se encontrava a 

instituição e em que estágio se pretendia chegar. Determinaria como se dariam os fluxos de 

dados. Seria necessário o conhecimento das fases (projeto, construção, operação) do BIM 

dentro do ciclo de vida do edifício, suas inter-relações (estágio versus fase incidiria em nova 

designação de estágio) e os consequentes passos a serem percorridos. Além disso, o que 

viesse a ser escolhido ensinar/aprender, iria variar com a ‘lente’ que fosse usada, ou seja, iria 

depender do contexto da instituição (o que a instituição pode oferecer) e do mercado de 

trabalho (o que o mercado pede).  
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E uma vez que o mercado de trabalho já sinaliza o pedido por profissionais qualificados 

em BIM, busca-se a estrutura adequada para a implantação dessa filosofia nos Institutos 

Federais do Brasil, a partir da experiência de implantação no IFRN. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia proposta nesta abordagem tem abrangido: encontros semanais entre os 

participantes, para revisão bibliográfica das referências técnicas mais importantes, visando 

direcionamentos acerca do desenvolvimento de um BIM Framework Acadêmico específico 

para cada instituição parceira, além de treinamentos de alunos e professores e da elaboração 

de modelagens em conjunto; utilização do laboratório do NP-BIM (situado no Núcleo de 

Inovação Tecnológica do CNAT) para essas reuniões; redação de relatórios acerca das 

reuniões, visando o gerenciamento dos projetos BIM dentro do CNAT. Além dos Projetos 

BIM em andamento, esta proposta contemplou, até o momento, a parceria com duas 

universidades e um escritório de arquitetura. 

As instituições parceiras, assim como os profissionais externos envolvidos nesta fase 

inicial da proposta foram, respectivamente: UNI-RN, curso de Engenharia Civil; UNI-RN, 

curso de Arquitetura e Urbanismo; FACEX, curso de Arquitetura e Urbanismo; e o Escritório 

de Arquitetura Espaço Quatre. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir do estudo do referencial teórico, percebeu-se que, iniciando pela identificação e 

classificação das competências, deveriam ser também desenvolvidos ‘módulos on-line de 

aprendizagem BIM’ para o desenvolvimento de um framework de aperfeiçoamento 

profissional relacionado ao mercado de trabalho. Várias dessas metas passaram a ser 

contempladas a partir de projetos de pesquisa desenvolvidos no IFRN (Modelagem 

Computacional de Famílias de Componentes Elétricos para a Construção Civil com Software 

BIM; Recurso de Aulas Apoio ao Professor através de Software BIM; Dicionário de Obra 

através de Software BIM; Formas Interativas e em Tempo Real para Projetos Arquitetônicos 

com base em BIM; Layout de Canteiro de Obras em Ferramentas BIM; Steel Frame em 

Ferramentas BIM; Modelagem Paramétrica IFC para Repositório BIM do IFRN; BIM 6D 

Intercursos), e do seu gerenciamento (BIM Framework Acadêmico), buscando o início da 

construção de um BIM Framework Acadêmico que atendesse ao intercâmbio entre Institutos 

Federais, Universidades e Indústria da Construção Civil no Rio Grande do Norte. 
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A próxima ação, atualmente em desenvolvimento, é a construção do ‘BIM Learning 

Hub’ (tab. 1) na internet, atendendo a mais um princípio educacional BIM proposto no 

framework (SUCCAR et al., 2012). Por outro lado, a maturidade organizacional do IFRN, no 

que se refere à implantação do BIM, quando se utiliza a proposta de Succar (2010), pode ser 

analisada entre os anos de 2011 (início das pesquisas em BIM no IFRN) e o ano de 2015, 

através da Figura 1. 

 
Tabela 1. Atendimento no IFRN aos Princípios Educacionais propostos por Succar et al. 
(2012) para o Espectro de Aprendizagem BIM. IFRN, 2016. 
 

Princípios Educacionais BIM                     Atendimento 

Aprendizado de competências sim 

Programa colaborativo sim 

BIM Learning Hub em construção 

Módulos de aprendizagem em construção 

Pesquisas na área BIM sim 

Instituto BIM não 

 
 

 
Figura 1. Maturidade Organizacional BIM do IFRN entre os anos de 2011 e 
2015. IFRN, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

A implantação do BIM em um curso técnico do Brasil é uma contribuição importante e 

no IFRN já foram alcançados resultados através do Núcleo de Pesquisa em BIM (NP-BIM), 

com o início do desenvolvimento de Aulas de Apoio ao Professor (AAP), de um espaço na 

internet para divulgação e trocas de informações entre a comunidade acadêmica e o mercado 

de trabalho, além da implantação da primeira disciplina adaptada ao BIM (Elementos de 



 

10846 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

Projeto Arquitetônico no curso de Edificações integrado, em 2015.1) em um Instituto Federal 

no Brasil. O uso do modelo virtual realizado sob a luz do BIM 3D e 4D tem facilitado o 

aprendizado do aluno com relação aos conteúdos técnicos e a visualização tridimensional. 

Com alguns destes projetos em curso, os alunos têm simulado, em aula, o cotidiano da obra, 

bem como, têm sido levados a compreender a importância da integração dos diversos 

profissionais e disciplinas. Dessa forma, o aluno vai compreendendo, desde cedo, que 

independente do curso, instituição ou nível, ele precisará ter uma visão global e trabalhar de 

forma mais integrada com os outros profissionais. Assim sendo, a sistematização dos projetos 

BIM, através de uma estrutura de coordenação proposta por este projeto de pesquisa tem 

alcançado seus objetivos, apesar de haver muito trabalho ainda por fazer. 
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RESUMO: Este artigo apresenta uma análise teórica da produção científica em capital 
intelectual. Abordaremos aqui o conceito de Capital Intelectual, com foco no serviço público, 
que constitui a matéria intelectual utilizada para gerar riqueza, que é o produto do 
conhecimento. O capital intelectual é intangível, mais valioso que ativos físicos ou 
financeiros, ele significa a soma do conhecimento de todos dentro de uma organização, o que 
lhe proporciona vantagem competitiva. 
Palavras–chave: administração pública, ativos intangíveis, conhecimento, gestão do 
conhecimento, inovação 
 
INTELLECTUAL CAPITAL: A CONCEPTUAL APPROACH FOR 
EFFICIENCY IN OBTAINING PUBLIC INSTITUTIONS 
 
ABSTRACT: This paper presents a theoretical analysis of scientific literature in intellectual 
capital. We discuss here the concept of intellectual capital , focusing on public service , which 
is the intellectual material used to generate wealth, which is the product of knowledge. 
Intellectual capital is intangible, more valuable than physical or financial assets , it means the 
sum of all knowledge within an organization , which provides a competitive advantage. 
KEYWORDS: public administration, intangible assets , knowledge, knowledge management, 
innovation 
 

INTRODUÇÃO 

As mudanças nas organizações advindas da transformação político-econômico-social 

mundial têm demandado da Administração Pública sua adequação a essa realidade, exigindo 

investimentos em capital humano, utilizado e transformado em capital econômico e valor 

numerário. 

Neste meio há de se observar a figura das pessoas, representadas como as principais 

peças no desempenho das Instituições, que se constitui vantagem competitiva para o alcance 

da Eficiência como resultado dos investimentos no Capital Intelectual da Organização, desde 

que sejam aproveitados seu conhecimento teórico e empírico. 
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Sob esta ótica, a proposta deste artigo é fazer a análise teórica sobre um dos assuntos 

mais debatidos da Administração com foco no serviço público, o Capital Intelectual, visando 

demonstrar o seu uso como ferramenta para atingir resultados eficientes. 

O gestor público não pode continuar insensível às necessidades do uso do capital 

intelectual como ferramenta para propiciar a valorização do conhecimento, recurso mais 

importante nas Organizações. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizou-se uma pesquisa exploratória, uma vez que esta mostra ser a mais apropriada à 

investigação e entendimento do objeto de estudo, a partir de um levantamento do 

ordenamento jurídico, de modo que se chegue à conclusão sobre o que é, quais os objetivos e 

a aplicabilidade do Capital Intelectual nas Instituições Públicas. 

A pesquisa foi realizada a partir de um estudo bibliográfico e exploratório. Para a 

realização deste trabalho foi necessária uma busca pelo embasamento conceitual-teórico sobre 

os conceitos analisados, com fundamento em autores relacionados ao tema. 

Lakatos (2007) afirma que a pesquisa bibliográfica constitui-se de pesquisa em obras 

relacionadas com um tema a ser estudado, já tendo sido disponibilizado ao público, podendo 

ser livros, jornais, pesquisas, monografias, dentre outros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Thomas Stewart (1998) conceitua Capital Intelectual como sendo: 

“capital intelectual é o conjunto de ativos intangível composto por diversos fatores, 
tais como: qualidade e coerência do relacionamento entre empresa – clientes e 
fornecedores – talentos, ideias e insights apresentados por todos os envolvidos no 
contexto organizacional, entre outros. Esses fatores, quando combinados e 
trabalhados em um sistema gerencial eficiente alinhado aos objetivos 
organizacionais, geram conhecimentos, capazes de promover a inovação e 
reestruturação contínua dos processos, gerando resultados eficazes.” 
 

Com este entendimento, as organizações iniciaram um processo para captação de 

talentos, de melhorias na estrutura física e tecnológica, alto investimento em inovações, 

procurando respostas em diversas áreas do conhecimento, tais como a Administração, 

Economia e Ciências Contábeis. 

 Stewart afirma também: 

“O capital intelectual é a soma do conhecimento de todos em uma empresa, o que 
lhe proporciona vantagem competitiva. Ao contrário dos ativos, com os quais os 
empresários e contadores estão familiarizados - propriedade, fábricas, equipamento, 
dinheiro -, o capital intelectual é intangível”. 
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O foco do Capital Intelectual é a valorização do conhecimento como forma de geração 

de riquezas. ANTUNES (2000: p. 74) cita que “Bill Gates é o principal ativo de sua empresa. 

A justificativa dessa afirmação é o fato de a Microsoft valer hoje, na Bolsa de Valores, algo 

em torno de US$ 51 bilhões, quase dez vezes mais do que a empresa fatura”. 

Sob esta ótica, capital intelectual compreende o conhecimento e a inteligência das 

pessoas adicionando valor aos produtos e serviços, com o objetivo de promover o aprendizado 

para instigar a criatividade, desenvolver a aptidão individual e do grupo, e provocar um 

diferencial de competência, alcançando vantagem competitiva às empresas que estão dando 

importância a este novo capital. 

Resumindo, Capital intelectual é o patrimônio que agrega conhecimento, criatividade e 

inteligência de uma organização no atingimento dos seus objetivos. Como ativo intangível, o 

capital intelectual pode gerar valor sustentável ao longo do tempo, a partir da materialização 

do trabalho das pessoas em uma organização. 

Os resultados sobre o estudo e aplicabilidade de ações relativas ao Capital Intelectual 

não tem ocupado o mesmo espaço na literatura da Administração Pública, a qual deveria estar 

realizando intensivos procedimentos objetivando melhorar o desempenho das Instituições, 

especialmente no aproveitamento do potencial individual do servidor. 

Mesmo reduzido, foram identificados alguns estudos sobre Capital Intelectual com 

enfoque na Administração pública. Para tanto, IGARASHI (2008) destaca que o primeiro 

trabalho identificado nessa área foi de Oreja e Prieto (1998), apresentado no Euroforum de 

1998 (Barcelona, Espanha), e se trata de um conjunto de conhecimentos e ativos intelectuais 

constituídos por três classes: 

 Capital humano: é o conjunto de conhecimentos obtidos mediante processo de 

educação, seja formal ou informal, além do convívio social; 

 Capital estrutural: agrega o conhecimento incorporado, internalizado, sistematizado e 

processado de cada instituição mediante um processo histórico que opera por meio de 

uma sucessão de rotinas organizacionais (cultura, a estratégia, a estrutura organizacional, 

a propriedade intelectual, as tecnologias, os processos de apoio e capacitação de 

conhecimento e os processos de inovação); 

 Capital relacional: agrupa-se em duas dimensões, quantitativa e qualitativa, o conjunto 

de relações econômicas, políticas, materiais e institucionais que os órgãos públicos 

buscam desenvolver e manter com os diferentes agentes do seu grupo socioeconômico. 
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Outro estudo proposto foi de Cinca, Molinero e Queiroz (2003), específico para o setor 

público, e se explica devido às diferenças existentes entre este e o setor privado, as quais 

devem ser analisadas para a avaliação do Capital Intelectual, como por exemplo:  

 O setor público tem finalidades intangíveis;  

 Provê serviços de caráter intangível; 

 Emprega recursos intangíveis; e  

 Utiliza os ativos intangíveis de forma distinta do setor privado. 

Continuando as observações de Cinca, Molinero e Queiroz (2003) é imperioso ressaltar 

que para avaliar o capital intelectual no âmbito público, é imprescindível acrescentar aos 

padrões existentes parâmetros peculiares de tal forma que o modelo a ser operacionalizado 

fique alinhado com as características do segmento. Desta forma, os autores adicionam às 

percepções habituais (capital humano, capital estrutural e capital relacional) dois elementos 

(qualidade e transparência), sendo estes responsáveis diretos pelo atingimento da excelência e 

disciplina da atividade pública, respectivamente. 

a) Capital Humano: deve ter uma avaliação constante para examinar se existe 

capital humano adequado. Por isso, é essencial que existam programas de 

formação continuada para que os servidores públicos aperfeiçoem seus 

conhecimentos e qualificações, além de receberem constante estímulo ao uso da 

capacidade criativa e à participação; 

b) Organização Interna: pode utilizar os seguintes indicadores: Estrutura física: 

considera fatores como o nível de informatização e a existência de sistemas de 

gestão de controle; Indicadores de processos: concernentes à lógica e à 

racionalidade dos processos internos; Indicadores de posição: cultura corporativa, 

clima organizacional e capacidade de aprendizagem, dentre outros; 

c) Relações Externas: são avaliados os fatores estruturais, como usuários, 

fornecedores, clientes e imprensa, quanto o ambiente em que a organização está 

introduzida, como o governo. Cultivar boas relações com estes dois grupos é vital 

para proporcionar um componente extraordinário do Capital Intelectual: a boa 

imagem da empresa; 

d) Qualidade: mesmo sendo um elemento complexo de aferir, torna-se mais fácil 

para empresas privadas que usa a aceitação do produto como critério. No setor 

público, a qualidade pode ser obtida exclusivamente com a participação dos 

cidadãos no serviço público; 
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e) Transparência: este item tem como escopo transmitir aos cidadãos os atos 

públicos demonstrando como a performance do governo está sendo desenvolvida. 

Por meio dessa atividade, será possível alcançar um maior controle da gestão 

pública. 

 Como resultado de seu estudo, criou um modelo de Capital Intelectual para as 

Instituições Públicas, conforme Figura 1: 

 

Figura 1: Modelo de Capital Intelectual para o setor público 
FONTE: QUEIROZ (2003) 

 

É importante frisar que a literatura sobre Capital Intelectual é muito restrita; mais 

limitado ainda, a aplicação do Capital Intelectual nas Instituições Públicas. Todavia, não há 

possibilidade dessas organizações ficarem omissas ao conhecimento e utilização dos 

conceitos e modelos já operacionalizados, na busca desenfreada de valorização do capital 

humano e a eficiência de seus resultados. 

 

CONCLUSÕES 

Nas empresas privadas, o resultado positivo é traduzido em capital (dinheiro); nas 

Instituições Públicas, esse ganho pode ser demonstrado com a melhoria da prestação de 

serviços, ou seja, a satisfação do usuário é o ativo intangível da atividade pública. 

Assim, no mundo globalizado, a sobrevivência das organizações (privadas ou públicas) 

depende de sua capacidade de inovação proveniente de suas inteligências organizacionais, as 

quais são representadas pelos sistemas de informação e conhecimento, pelas competências 
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dos colaboradores, pela qualidade dos processos de produção e de atendimento ao cliente 

(usuário). 

O Capital Intelectual é considerado um fenômeno que eleva o desempenho 

organizacional, e o conhecimento compartilhado impulsiona o crescimento das pessoas e da 

organização. 

A valorização do conhecimento e da informação, se aplicada da maneira correta, pode 

gerar maior produtividade e obtenção de resultados, ou seja, o uso do conhecimento, de forma 

estruturada e sistemática, poderá levar a organização ao encontro da inovação e, 

consequentemente, na diferenciação de seus produtos, agregando valor ao bem e aos 

indivíduos que o produzem. 
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RESUMO: Lojas de decorações e tapeçarias requer muito conhecimento do ramo de atuação, 
quem esta neste mercado precisa entender assiduamente desde os produtos e serviços até o 
perfil dos mais diversos tipos de clientes, é uma área complexa e exigente. O presente 
trabalho visa analisar e descrever a caracterização e o processo da qualidade dos serviços de 
uma loja de tecidos e decorações em Palmas, Tocantins. Para alcançar os objetivos desse 
estudo foram aplicados 90 questionários com 14 perguntas fechadas e respostas de múltipla 
escolha que foram tabuladas manualmente, respondidas pelos funcionários e clientes entre os 
dias 16 a 19 de maio de 2016. Após a análise dos dados percebeu-se que maioria dos clientes 
estão satisfeitos com a forma e padronização do atendimento, oque demonstra os bons 
resultados à empresa.  
Palavras–chave: caracterização, gestão da qualidade, satisfação, tapeçaria 
 

CHARACTERIZATION AND QUALITY OF SERVICES OF A FABRIC 
STORE AND DECORATIONS 
 
ABSTRACT: Shops decorations and tapestries require much knowledge of the operations 
branch, who is in this market need to understand assiduously from products and services to 
the various types of customer profile, it is a complex and demanding area. This study aims to 
analyze and describe the characterization and process of service quality of a fabric store and 
decorations in Palmas, State of Tocantins, Brazil. To achieve the objectives of this study were 
applied 90 questionnaires with 14 closed questions and multiple choice answers were 
tabulated manually answered by employees and customers from 16 to 19 May 2016. After the 
analysis of the data was realized that most of customers are satisfied with the form and 
standardization of care out, what shows the good results to the company. 

KEYWORDS: characterization, quality management, satisfaction, tapestry 
 

INTRODUÇÃO 
Lojas de decorações e tapeçarias requer muito conhecimento do ramo de atuação, quem 

esta neste mercado precisa entender assiduamente desde os produtos e serviços até o perfil 
dos mais diversos tipos de clientes, é uma área complexa e exigente.  

Conhecer o ramo de atuação e o perfil dos clientes são tarefas cada vez mais 
importantes no processo de qualidade. Diante de um mercado cada vez mais competitivo é 
essencial que as organizações procurem meios de se destacar e diferenciar dos concorrentes. 
A grande batalha a ser enfrentada diariamente pelas empresas é a competitividade que é a 
conquista e manutenção de clientes (MINCIOTTI & KIYOHARA, 1999).  

Nesse contexto, os consumidores buscam empresas que tenham um diferencial em 
relação às outras, oferecendo-lhes mais satisfação. Anderson, Fornell e Rust (1997) observam 
que vários estudos indicam que altos níveis de satisfação levam a uma maior fidelização de 
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clientes. Com o aumento da fidelização, a satisfação dos clientes ajuda a assegurar receitas 
futuras, reduzindo os custos de transações futuras, diminuindo a sensibilidade dos clientes em 
relação ao preço, caso haja diminuição na qualidade. Sem a fidelização de clientes, manter 
uma vantagem competitiva ao longo do tempo, torna-se mais difícil.  

Este estudo tem como objetivo principal identificar quais são os fatores determinantes 
que influenciam a satisfação dos consumidores durante o processo de compra em uma loja de 
decorações e tapeçaria. Entende-se que os resultados encontrados aqui podem auxiliar 
gestores de diversas lojas desse ramo, que a fim de desenvolver seu relacionamento com os 
clientes e os níveis de satisfação dos mesmos, podem utilizar os resultados para se ater aos 
fatores considerados mais importantes, ou, realizar essa mesma pesquisa com o público de sua 
loja. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi realizado no mês de maio de 2016 em uma loja de tecidos e 
decorações, na cidade de Palmas, Estado do Tocantins. A pesquisa é do tipo qualitativa e 
bibliográfica. Foram feitas pergunta fechadas e respostas de múltipla escolha que foram 
tabuladas manualmente respondidas pelos funcionários e clientes entre os dias 16 a 19 de 
maio de 2016. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O sexo dos clientes questionados na empresa, 56% do sexo masculino e 44% do sexo 
feminino. Mesmo que o segmento da empresa seja de tecidos e decorações, o maior 
percentual de clientes é do sexo masculino pelo grande número de clientes no ramo de 
reforma de estofados e tapeçarias. Quanto a idade dos clientes, 54% tem entre 35 a 59 anos, 
33% tem de 25 a 34 anos, 7% tem de 16 a 24 anos e 6% tem acima de 60 anos. Este resultado 
comprova que a empresa atende a todos os públicos independentes da sua faixa etária.  

O estado civil dos clientes, 45% da amostra são casados, 31% solteiros, 20% 
divorciados e apenas 4% são viúvos. Isso demostra que o mercado está favorável para este 
tipo de segmento, já que é crescente a preocupação com o conforto e um ambiente 
esteticamente agradável. Referente à escolaridade 48% tem o ensino médio completo, 42% já 
concluíram o ensino superior, 9% terminaram o ensino fundamental e 1% cursaram apenas até 
a 4ª série. 

Dentre os entrevistados, 46% dos clientes tem a renda familiar de 1 a 3 salários 
mínimos, 27% estão entre 3 a 6 salários mínimos, já 19% tem mais de seis salários mínimos e 
8% contam com até um salário mínimo. Esta análise nos mostra que a empresa tem grande 
diversidade de produtos, desde os mais acessíveis até os mais elaborados. 

Quanto aos motivos que leva o cliente a comprar nesta loja (Gráfico 1), 40% escolhe a 
empresa pela variedade dos produtos, 23% se interessam pelos preços variados, 19% são 
atraídos pela qualidade de atendimento, 10% pela localização da loja e apenas 8% procuram o 
estabelecimento pela qualidade de seus produtos.  
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Grá
fico 1. Por que você compra na empresa de tecidos? 
 

A maioria dos pesquisados (Gráfico 2), 62% estão muito satisfeitos com o atendimento 
recebido na loja, 32% acham que o atendimento é bom e apenas 6% o consideram regular. 
Além da grande variedade de produtos e preços diversificados, a empresa disponibiliza um 
local com café, água, doces e queijo para que seus clientes se sintam mais à vontade enquanto 
os atendentes finalizam suas compras. 
 

 
Gráfico 2. O que você acha do atendimento recebido na empresa? 
 

Em relação ao atendimento (Gráfico 3), 59% dos clientes pesquisados estão satisfeitos 
com a eficiência e rapidez no atendimento, 21% destacam a cordialidade dos atendentes, 19% 
gostam da presteza no atendimento e apenas 1% não opinou. Os fatores que deixam os 
clientes mais satisfeitos com o atendimento são a eficiência e rapidez no atendimento, e 
cordialidade dos atendentes. Esta análise nos mostra que colaboradores bem selecionados e 
treinados agregam valor à empresa, já que muitos clientes são fidelizados com atendimento de 
qualidade. 
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Gráfico 3. Quais fatores lhes deixam satisfeitos com o atendimento? 
 

Como melhoria na empresa (Gráfico 4), 43% acreditam que a apresentação dos 
atendentes não está compatível com a loja, 19% opinaram que a qualidade e disposição dos 
produtos deveriam melhorar, já 18% não gostam da sua localização, 9% não opinaram, 7% 
gostariam que melhorasse a eficiência e rapidez no atendimento e 4% não souberam 
responder. Apesar de precisar de mobilidade no atendimento, a maioria dos clientes 
entrevistados considera que o uniforme está aquém em relação à empresa. 
 

 
Gráfico 4. O que você acha que poderia melhorar na empresa? 
 

Questionados sobre a variedade dos produtos (Gráfico 6), 76% estão muito satisfeitos, 
21% a consideram boa e apenas 3% acham que poderia melhorar. A empresa conta com uma 
grande variedade de estofados e decorações, trazendo facilidade e rapidez na hora da compra, 
pois o cliente encontra tudo que precisa para reformar um estofado ou decorar sua casa sem 
precisar se deslocar para várias empresas. 
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Gráfico 5. Como você avalia a variedade de produtos da empresa? 
 
Em relação à qualidade dos produtos (Gráfico 7), 56% estão satisfeitos com suas aquisições 
na loja, 42% acham que os produtos são de ótima qualidade e 2% acreditam que poderia 
melhorar. Com 98% de aprovação na qualidade de seus produtos, a empresa se mostra 
preocupada com a satisfação e fidelização de seus clientes. 
 

Gráfico 7. E a qualidade dos produtos da empresa? 
 

Questionados se indicariam a loja (Gráfico 8), 97% se mostram satisfeitos e indicariam 
a empresa, 2% não souberam responder e 1% preferiu não opinar. Esta análise comprova que 
a empresa está a cada dia se tornando referência do segmento no mercado. 
 



 

10861 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

 
Gráfico 8. Você indicaria a empresa? 
 

Referente aos motivos da indicação (Gráfico 9), 40% atribuem à variedade de produtos, 
26% estão satisfeitos com os preços, 24% à indicam pelo bom atendimento e 10% valorizam a 
qualidade dos produtos. Nova no mercado, porém já consolidada e com clientes fidelizados, a 
empresa de tecidos é um loja em constante renovação para satisfazer seus clientes antigos e 
captar novos clientes se beneficiando do chamado marketing “boca a boca” que 
comprovadamente traz melhores resultados que qualquer tipo de campanha, já que os novos 
clientes são conquistados pelas experiências de pessoas próximas, o que os fazem procurar a 
empresa para satisfazerem seus próprios desejos. 
 

 
Gráfico 9. Se indicasse a alguém, qual seria o motivo? 
  
 
CONCLUSÕES 

Muitos clientes são fidelizados à empresa pelo seu atendimento de qualidade, onde se 
criou certa intimidade com os vendedores que indicam produtos de acordo com suas últimas 
compras e esse atendimento personalizado mostra a importância do cliente para a empresa. 

De acordo com os dados levantados pela pesquisa, na empresa existem alguns pequenos 
problemas a serem solucionadas, apenas algumas iniciativas que podem ser adotadas para 
manter esse perfil organizacional, e são elas: disponibilizar uma caixa de sugestões para que 
seus clientes possam avaliar a empresa e o atendimento recebido; Implantar um programa 
onde se divulga e bonifica o melhor vendedor do mês; Treinamento contínuo em relação ao 
atendimento e novos produtos. Como já foi citado, essas iniciativas poderão potencializar a 
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motivação de seus colaboradores e reafirmar a importância de seus clientes para a 
organização. 
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CIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ: UMA PROPOSTA 
DE SUSTENTABILIDADE  
  
Ana Karolina Lima1, Tiago Idelfonso e Silva Pedrada1, Caio Almeida Monteiro1, Cassio Almeida 
Monteiro1 
 
1Instituto Federal do Amapá – IFAP. 
 
RESUMO: O crescimento acelerado da população e desenvolvimento da sociedade, muitas vezes, não 
conseguem acompanhar o ritmo de crescimento e planejamento urbano de uma cidade, gerando assim 
problemas estruturais e sociais que acabam refletindo no modo de vida da sociedade ali presente. 
Dentro deste contexto, este artigo procurou estudar e analisar o cenário atual em que se encontra a 
cidade de Macapá, no estado do Amapá, através de indicadores sociais e educacionais, para 
caracterizá-la dentro do contexto de cidade sustentável. A pesquisa propôs também, dentro da resposta 
ao questionamento, como trabalhos futuros, práticas de sustentabilidade a fim de melhorar a qualidade 
de vida da sociedade de forma a manter o equilíbrio entre o crescimento da população de 
desenvolvimento da cidade, de maneira social, ambientalmente justa.  
Palavras–chave: Desenvolvimento sustentável, indicadores de sustentabilidade, planejamento urbano.  
  

URBANA CITY IN THE CITY OF MACAPA: A DIAGNOSIS OF 
SUSTAINABILITY  

  
ABSTRACT: The growth accelerated population and development of society often can´t keep pace 
with growth and Urban Planning to a city generating structural problems and social that end up 
reflecting the way of life there present society. Inside this context, this article sought to study and 
analyze the Current Scenario in which is the city of Macapa, state of Amapá, through Social Indicators 
and educationals, to characterize, it within the context of Sustainable City. The search also proposes in 
response to questioning, as future studies, sustainability practices to improve the quality of life of the 
way society maintain balance between growth of city development population, social way, 
environmentally fair.  
Keywords: sustainable development, indicators, urban planning, sustainability.   
  

INTRODUÇÃO  
A cidade de Macapá é, segundo os dados do censo realizado em 2010 pelo IBGE, a cidade 

mais populosa do estado do Amapá, acolhendo quase 50% da população amapaense, sendo que destes, 

95,7% são habitantes que vivem no meio urbano. Segundo Tostes, Souza e Ferreira (2015), o estado 

sofre grande influência do modo de vida amazônico, como comunidades ribeirinhas, indígenas e 

quilombolas, fazendo com que a sociedade urbana tenha uma cultura regional que interfere 

diretamente no seu espaço urbano natural.  Tostes e Ferreira (2015), enfatizam que a cidade teve seu 

crescimento populacional intensificado a partir dos anos de 1980, decorrente de novas procuras pelo 

urbano, sendo que o acesso a determinados bens e serviços, como saúde, educação e emprego, 

determinou o rápido crescimento da população urbana nesta cidade, e esse crescimento continua a 

manifestar-se com intensidade nos últimos anos.   

Como estes mesmos autores indicam, esse crescimento acelerado impulsiona como 

consequência os desarranjos territoriais visíveis nas paisagens e na qualidade de vida da população 
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locais, como a ocupação de áreas de ressaca (áreas que se comportam como reservatórios naturais de 

água, apresentando um ecossistema rico), a baixa qualidade da habitação, o surgimento de 

esgotamento não tratado, de lixões a céu aberto e a dispersão da cidade, assim como desarranjos 

institucionais e infra estruturais.   

Segundo Tostes e Ferreira (2015), trata-se de regiões onde a grande maioria do esgoto não é 

tratado, o abastecimento de água é feito em condições precárias, sem tratamento e valorização dos 

resíduos (tem apenas aterro controlado) e sem produção de alimentos em condições de proteção ao 

meio ambiente. De acordo com os dados levantados acerca de estudos de gravimetria dos resíduos 

gerados na cidade de Macapá, realizado pela Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística 

(SEMUR), 72,54% de todo o resíduo gerado é de origem domiciliar e urbana, sendo que destes, 61% é 

caracterizado como matéria orgânica, seguido de plásticos com 15% e posteriormente 11,7% de papel 

e derivados. Ainda de acordo com a Secretaria, este resíduo muitas vezes é manejado para campos 

abertos no meio da cidade pela população ou ainda jogados no canal hidroviário, localizado no centro 

da área urbana que corta a cidade ou até mesmo incinerados em áreas urbanas ou áreas verdes da 

cidade. Por falta de instrução educacional ambiental pautada no saber e nas inter-relações entre 

sociedade, meio ambiente e educação, a população do estado do Amapá persiste em formação de 

lixões na área urbana para acondicionar todo seu resíduo gerado na área urbana, consequência do 

consumo desenfreado da região. A falta de aterro sanitário controlado na capital do estado ou até 

mesmo por falha no plano de gerenciamento de resíduos sólidos (conforme a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos 12.305/10) acaba acelerando a formação de lixões abertos na área urbana da cidade.  

Para se ter um breve dado quantitativo acerca da sustentabilidade urbana de Macapá, o 

presente estudo ainda traz estudos de indicadores padronizados de sustentabilidade utilizados para a 

aferição de impactos urbanos e ambientais em Macapá (que variam de zero – péssimo, até 100 – bom), 

realizados por Ferreira, Tostes, Vieira e Carvalho (2015). De acordo com o Quadro 1, mostra que a 

dimensão Ambiental é a dimensão mais baixa da cidade. Faz parte desta dimensão indicadores como o 

percentual e domicílios atendidos direta ou indiretamente por coleta de lixo domiciliar; percentual de 

domicílios com acesso a rede geral de esgoto ou fossa séptica e percentual de domicílios atendidos 

com rede pública de água, entre outros.  

  

Quadro 1: Pontuação de indicadores da cidade de Macapá por dimensão  

Dimensões  Macapá - AP  
Político 
Institucional  

42,57  

Econômica  60,49  
Ambiental  27,33  
Sociocultural  61,94  
Pontuação 
média  

48,08  

Fonte: Ferreira, Tostes, Vieira e Carvalho (2015)  
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 Ainda de acordo com o Quadro 01, apesar de a dimensão Sociocultural assumir a maior 

posição, os indicadores da subdimensão Educação, que compõem este número são bastante baixos em 

relação ao restante do país, por exemplo, no indicador escolaridade, a variável percentual de 

população alfabetizada no município é de 81,5%, sendo que a média de percentual de alfabetização no 

país de acordo com o IBGE é de 91%. Outra variável que chama a atenção no indicador escolaridade é 

o percentual de pessoas com 25 anos ou mais com nível superior completo, que no município é de 

14,4%, e a média deste indicador no país é de 50,75%.   

Porém, o fato de a dimensão sociocultural ter sido alta, é em decorrência das variáveis 

presentes no indicador, como: Estrutura de Gestão para Políticas Habitacionais; como existência de 

Plano Municipal de Habitação; existência de Conselho Municipal de Habitação; existência de Fundo 

Municipal de Habitação e existência de Cadastro ou Levantamento de Famílias interessadas em 

programas de habitação, onde sempre é pontuado como sendo bom.  

Por fim, diante de todo o cenário apresentado ao longo deste trabalho, pode-se concluir que a 

cidade de Macapá tem seu desenvolvimento urbano de forma insustentável, onde há um conflito entre 

a população urbana, seu crescimento, consumo de recursos naturais e manejo dos seus resíduos 

gerados, problemas estes que estão fortemente relacionados ao índice de educação social. E, para 

tanto, o trabalho propõe criar um novo modelo de desenvolvimento de maneira sustentável de forma 

participativa da sociedade, iniciando com pequenas práticas sustentáveis. Propõe, portanto, novas 

óticas que podem ser postas sobre o urbanismo que o permitam contribuir para a qualidade ambiental 

da cidade e consequentemente, a qualidade de vida humana através de experiências urbanas com êxito 

no Brasil.   

  

MATERIAL E MÉTODOS  

A metodologia da pesquisa do presente artigo é objetiva e sistematizada, pois utiliza um 

método específico para gerar conhecimento. O planejamento da pesquisa-ação foi definido no 

contexto e o propósito diagnosticando a situação em que a cidade de Macapá, do estado do Amapá, se 

encontra no contexto de sustentabilidade urbana, através de dados levantados e analisados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Ministério da Educação (MEC). Nesta etapa foi 

definido os temas e interessados, delimitando o problema urbano ambiental da cidade em seu contexto 

atual. Utilizou-se também, para mostrar o nível de sustentabilidade do espaço estudado, indicadores de 

sustentabilidade levantados por autores como Tostes e Ferreira (2015) para ser utilizado como 

parâmetro de sustentabilidade local. Os autores caracterizaram os indicadores de sustentabilidade, 

ordenando-os em quatro dimensões (ambiental, sociocultural, econômica e político-institucional) e 

várias dimensões que compõem os aspectos ambientais importantes do conceito de desenvolvimento 

sustentável.   
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A proposta final da pesquisa-ação do presente artigo refere-se à apresentação de pequenas 

propostas de cunho social e educacional, de acordo com os problemas estudados na cidade de Macapá, 

no contexto de cidade sustentável, onde foram selecionadas duas práticas urbanas de sucesso em 

algumas regiões do Brasil que enfrentavam problemas urbanos ambiental semelhantes ao cenário 

macapaense.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Como o estado do Amapá apresenta um elemento bastante desfavorável ao desenvolvimento 

de práticas sustentáveis na gestão dos resíduos sólidos em decorrência da alta taxa de consumo da 

população, baixos índices de educação na região e a ausência de uma unidade de processamento 

adequada para o tratamento de seus resíduos, isso acaba contribuindo para que o resíduo doméstico 

não tenha o tratamento adequado.   

Em julho 2012, com o apoio do Departamento de Limpeza Urbana e Serviços Públicos da 

Secretaria de Obras no estado do Amapá, foi criado um projeto piloto de coleta seletiva, porém, por 

falta de incentivos ou até mesmo treinamento para com os catadores, o projeto não teve progresso. 

Ainda hoje, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) considera a qualificação da infraestrutura de 

coleta seletiva da região como sendo ruim, causada pela ausência da capacitação dos funcionários para 

operação das unidades de infraestrutura da coleta seletiva.  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2012), em 2008 foi encerrado o lixão localizado no 

estado do Amapá e foi transformado em aterro controlado – investimento contou com investimento do 

governo federal. O projeto elaborado e executado com recobrimento, cerca, drenos, porém o aterro 

ainda não supre toda a necessidade da população amapaense. Vale salientar que ainda é encontrada a 

presença de catadores no aterro controlado do estado, conforme visto na figura 02, abaixo citada.  

O resíduo urbano hoje é destinado a locais a céu aberto, conforme figura 02.A, na área urbana 

da cidade ou enviada para o único aterro controlado presente no estado, que não tem capacidade de 

receber todo o resíduo gerado pela população.  
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Figura 02: Aterro Controlado do estado do Amapá  

  

Fonte: Góes, 2011  

  

A Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística de Macapá criou, no ano de 2006, uma 

parceria com oito empresas de “Disque Entulho” para que a população pudesse recorrer, dando assim 

a destinação final adequada aos resíduos urbanos gerados. Porém, com a grande demanda social, 

gerada pelo crescimento demográfico, combinado com a falta de fiscalização ou conscientização 

urbana, houve um aumento na demanda por esse serviço, e a própria empresa até hoje não consegue 

suprir toda a necessidade da população de Macapá, conforme mostrado na figura 02.B  

  

Figura 03 A e B: Acúmulo de resíduos em terreno baldio e caixa de coleta de resíduo do  

 

Para reduzir os impactos urbanos causados por essa problemática, o presente estudo sugere a 

criação de cooperativas de catadores de reciclados e consequentemente a revitalização de espaços 

urbanos, utilizando como exemplo a cooperativa que nasceu na Paraíba, e que estes recebam apoios de 

instituições educacionais para seu fomento.  

A cidade de Campina Grande, situada no interior do estado da Paraíba, também passava por 

problemas semelhantes. Vendo a necessidade de se ter um tratamento do seu resíduo urbano gerado, 

houve a criação de cooperativas de catadores, uma vez que havia uma grande geração de lixo urbano e 

não havia local apropriado para o mesmo.  

disque entulho   

  
Fonte: Moraes e Santos, 2014   
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A Cooperativa de Catadores recicláveis de Campina Grande (CATAMAIS) iniciou suas 

atividades legalmente no ano de 2008 com 42 cooperados, tendo por finalidade coletar os resíduos 

sólidos urbanos passíveis de serem reutilizados como insumos na região, na perspectiva de gerar renda 

destinada a subsistência das famílias cooperadas que, a priori, realizavam essa atividade de forma 

individual. Esta união permitiu a coleta de um maior volume de resíduos na região. (SANTOS, 2011).   

Santos (2011) ainda complementa que a cooperativa pesquisada apresenta como atividades 

básicas a coleta de materiais recicláveis, posteriormente sua separação e venda aos intermediários, o 

qual chega a uma média de 8 (oito) toneladas/mês de resíduos sólidos da cidade, abrangendo os vários 

bairros do município. O material é recolhido porta a porta nos bairros da cidade. Os cooperados são 

divididos por grupos que são responsáveis pela coleta em cada bairro, sendo esta feita por carrinhos 

doados pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), que além desta doação, apresenta parcerias 

com os cooperados.  

A ideia então seria fomentar, através de programas com a ajuda da Prefeitura de Macapá, uma 

unidade de cooperativismo na cidade com catadores de reciclados, para trabalhar com a coleta seletiva 

e assim, vender este material trabalhado, ou até mesmo reutilizá-los sob forma de artesanatos criados 

com os próprios resíduos pelos catadores. A ideia também é de que esta cooperativa de catadores 

tenha o apoio de Instituições como a Universidade Federal do Amapá ou com o Instituto Federal de 

Ciência e tecnologia do Amapá, sob forma de educação, treinamento e orientação através de cursos, 

desenvolvendo projetos sociais com toda a família de catadores, dentre outros, uma vez que ficou 

claro no artigo que um dos principais problemas associados ao resíduo urbano da cidade de Macapá é 

a falta de educação ambiental para com a sociedade amapaense. O Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, por exemplo, fomenta o apoio com cooperativa de reciclados 

montando pontos de coleta em seus campi, chamados de “Coleta Seletiva Solidária”, onde a sociedade 

pode destinar, voluntariamente, parte de seu resíduo doméstico separado, e assim, havendo a doação 

dos resíduos para as cooperativas de catadores cadastradas no programa. Assim o campus acaba 

incentivando a sociedade para o consumo consciente da população, e consequentemente a preservação 

ambiental. São resíduos que os campi do Rio Grande do Norte coletam: garrafas PET, óleo de cozinha 

usado e coleta de lixo eletrônico, entre outros.   

Assim, com a implantação de programas como este haverá uma possibilidade de melhoria na 

logística de coleta de resíduos urbanos e geração de rendas para famílias associadas ao programa. 

Consequentemente, haverá a redução (ou até mesmo a eliminação) de lixões a céu aberto espalhados 

no centro urbano. A partir daí a sociedade poderá compreender que a natureza e o homem vivem no 

mesmo processo de formação da cidade, chamada de cidade biofílica. Beatley (2012), define cidade 

biofílica como  aquela que coloca o elemento natural em primeiro lugar no projeto, 

planejamento e gestão da cidade, reconhecendo a necessidade diária de contato humano com a 

natureza, assim como os benefícios econômicos e ambientais promovidos pela natureza e seus 

sistemas. Assim, poderá ser possível uma Macapá com biodiversidade, com o aproveitamento 
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destes espaços desocupados e consequentemente sua recuperação ambiental por meio de 

associações de projetos inseridos com a participação da sociedade e engajamento coletivo, 

iniciando atividades nestes espaços livres. Assim, pode-se promover o contato da sociedade 

com elementos naturais e oportunidades de convívio social.  

Um conceito extremamente aplicável com a iniciativa proposta pelo trabalho para a 

cidade de Macapá. Ainda toma-se como exemplo de revitalização destes espaços urbanos, para 

efeito de complementação da ideia, por parte da sociedade, o projeto ambiental da Prefeitura de  

Porto Alegre – RS chamado “Adote seu Canteiro”, onde há a revitalização de espaços abertos 

dentro das áreas urbanas da cidade e onde a população tem a responsabilidade social e ambiental de 

determinado espaço, proporcionando a sociedade um ambiente saudável e prazeroso e modificando 

assim seu estilo de vida. E para estimular a sociedade a trabalhar com estas práticas ambientais, a 

prefeitura garante descontos progressivos nas taxas de impostos, como o Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU). Para que programas como estes deem certo, White e Stoecklin (2008), afirmam que 

não basta ter espaços estruturais que possibilitem o contato com a natureza. São necessárias ações 

educativas e programas de formação que aproximem a população destes espaços e os adotem de 

significado, para que não haja espaços subutilizados ou abandonados. Centros de educação ambiental, 

por exemplo, são estratégias reconhecidamente positivas.  

  

CONCLUSÕES  

O problema ambiental e a crise urbana estão intimamente relacionadas à forma de 

desenvolvimento capitalista em que a sociedade está inserida hoje, explorando cada vez mais 

recursos naturais e humanos, gerando cada vez mais resíduos e cirando cada vez mais a 

desigualdade nos espaços urbanos. Portanto, diante de todo o cenário apresentado ao longo 

deste trabalho, pode-se concluir que a cidade de Macapá tem seu desenvolvimento urbano de 

forma insustentável, onde há um conflito entre a população urbana, seu crescimento, consumo 

de recursos naturais e manejo dos seus resíduos gerados, problemas estes que estão 

fortemente relacionados ao índice de educação social.   

O desenvolvimento urbano sustentável constitui, portanto, um verdadeiro desafio para 

uma civilização que é cada vez mais urbana e consumista. É necessário, para isso, políticas 

públicas duráveis, pautadas em princípios éticos, que abordem temas como ecologia, uso do 

solo, consumo, infraestrutura e biodiversidade. Deverá haver um questionamento sobre o 

estilo de vida econômico e suas construções sociais, como a produção de resíduos em ampla 

escala. Vale salientar que para resolver problemas ambientais, não é necessário 

obrigatoriamente começar por grandes projetos. Grandes projetos com grandes investimentos 



 

10870 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

são indubitavelmente importantes para o processo de reconstrução do espaço sustentável. 

Mas, pequenas atitudes tem um papel extremamente importantes no contexto, são o primeiro 

passo rumo a uma cidade sustentável. Esse quadro será possível quando a sociedade enxergar 

um panorama geral, quando pessoas ao longo do sistema se unirem, através de pequenas 

atitudes. Baseados em sustentabilidade e equidade: que não desperdice recursos e pessoas, 

que trabalhe com zero resíduos, energia renovável ou ainda economias locais vivas.  

Por fim, este artigo também traz como proposta para trabalhos futuros as propostas 

pedagógicas voltadas para o ambiente social com práticas sustentáveis e justas. Pois 

acreditase que trabalhando a educação, a conscientização, e acima de tudo a racionalidade da 

sociedade, só assim pode-se chegar mais próximo possível do conceito de cidade sustentável.  
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COARI DE ÓLEO NA SUSTENTABILIDADE 
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4Professora de Língua Portuguesa - IFAM. e-mail: iracema@ifam.edu.br; 5Professor de Ciência da Computação - 
IFAM. e-mail: daleno@ifam.edu.br, RESUMO: O óleo de vegetal ultilizado em frituras é um rejeito 
altamente problemático e poluente, ao  ser descartado no meio ambiente, quando não plastificam o 
solo, 1 litro de óleo pode contamina até 1 milhão de litros de água, logo a reciclagem é uma 
alternativa de gerenciamento destes resíduos, pois transforma o lixo, em insumos e o óleo ao se 
transformar em sabão reciclado é biodegradável e ecologicamente correto. O estudo teve como 
objetivo promover a sustentabilidade no município amazonense de Coari e despertar o espirito 
empreendedor dos alunos da Educação de Jovens e Adultos da Escola Estadual Dom Mário. A 
metodologia deste estudo iniciou com a identificação dos principais produtores de óleo vegetal 
usado em frituras como: domicílios, bares e restaurantes, em seguida foi realizada várias coletas do 
óleo vegetal usado, após a coleta foi realizado oficinas de sustentabilidade, empreendedorismo e 
confecção de sabão ecológico, produzido e utilizado pelos alunos da educação de jovens e adultos. 
Com a reciclagem do óleo vegetal usado em frituras, transformamos, Para cada 5 litros óleo vegetal 
foram produzidos 5Kg de sabão que pode ser vendidos em media de R$ 5,00, cada 1Kg, totalizam um 
valor de R$25,00 e considerando um custo de produção de R$4,25 chega-se a um lucro de R$ 20,75 
para cada 5 litros de óleo reciclados, ou seja, um lucro médio de R$ 4,15 para cada 1 litro de óleo 
reciclado. 

Palavras–chave: Meio Ambiente, Óleo Vegetal, Resíduos 
 

 
OIL COARI IN SUSTAINABILITY 
  
ABSTRACT: The vegetable oil ultilizado in fried foods is a waste highly problematic and polluting, 
to be disposed of in the environment, if not plasticize the soil, 1 liter of oil can contaminate up to one 
million liters of water, then recycling is a management alternative these wastes because transforms 
waste in supplies and oil to turn into recycled soap is biodegradable and environmentally friendly. The 
study aimed to promote sustainability in the Amazon city of Coari and awaken students' 
entrepreneurial spirit of the Youth and Adult Education of the State School Don Mario. The 
methodology of this study started with the identification of the main producers of vegetable oil used in 
fried foods such as homes, bars and restaurants, then was held several collections of used vegetable 
oil, after collection was conducted workshops sustainability, entrepreneurship and making soap 
ecological, produced and used by the students of adult education. By recycling the vegetable oil used 
in frying, transform, for each five liters vegetable oil were produced soap 5kg that can be sold on 
average at $ 5.00, each 1Kg, totaling a value of $ 25.00 and considering a a production cost of $ 4.25 
arrive at a profit of $ 20.75 per 5 liters of recycled oil, or an average profit of $ 4.15 US per 1 liter of 
recycled oil. 
 
Keywords: Environment, Vegetable Oil, Waste 
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INTRODUÇÃO 

O meio ambiente é pauta de discussão em praticamente todos os países do mundo e a 

falta de um planejamento na utilização dos recursos naturais do planeta tem apresentado 

resultados drásticos à sociedade. Estratégias globais para o alcance de qualidade de vida 

integram desenvolvimento e sustentabilidade. Atualmente, tem crescido em todo o mundo a 

consciência ambiental das pessoas. Questões tais como a manutenção da biodiversidade, o 

controle e proteção do meio ambiente e a adoção de políticas públicas que garantam o 

desenvolvimento sustentável do meio ambiente.  

Na atualidade, a sociedade passou a contabilizar os prejuízos causados pelas mudanças 

climáticas, pela extinção das espécies nativas, pelo crescente comprometimento de nossos 

recursos hídricos, haja visto que a espécie humana é mais uma espécie fazendo parte do 

conjunto das espécies vivas da Terra.  

Para a vida humana, inegavelmente a água é o elemento mais crítico e importante, 

água cobre aproximadamente três quartos da superfície da Terra. 97,5% desse total é formado 

de água salgada (oceanos e mares) e 2,5 %, de água doce. Desses 2,5%, a maior parte (2,1%) 

está sob a forma sólida (gelo) nas regiões polares, ou em rios e lagos subterrâneo, o que 

dificulta a ação do homem; e 0,4% é o que resta para ser utilizado por nós. Apenas 0,4% estão 

disponíveis para o consumo direto. E o que pode ser ainda mais grave é que não se sabe ao 

certo qual parte desses mananciais está livre de contaminação (ALEGRIA, 2012).  

Nos estudos de Reuso (2008) foi mensurando que a população brasileira consome, em 

média, 3 bilhões de litros de óleo vegetal por ano, o que se converte em uma produção de 

1,5litros de óleo usado/mês por família, que são no geral lançados no meio ambiente através 

dos ralos de cozinha e lixo em geral, seu descarte inadequado pode causar danos irreparáveis 

ao meio ambiente, além de provocar diversos problemas de ordem social com o entupimento 

de canais de esgotos domésticos, pois o óleo não é solúvel na água e sendo menos denso que a 

água se acumula na sua superfície, criando uma barreira que dificulta a entrada de luz e a 

oxigenação da água, comprometendo assim, a base da cadeia alimentar aquática 

(FELIZARDO, 2003). Atualmente as iniciativas direcionadas ao processo de reciclagem 

resultam em benefícios sociais, além de gerarem renda para os envolvidos no processo, com 

tudo o maior beneficiado é o meio ambiente, que na visão de Silva (2008) com diminuição 

dos impactos negativos sobre o meio ambiente proporciona para a população uma qualidade 

de vida. 

Para tanto devemos fomentar ações simples e eficazes para a preservação do meio 

ambiente, principalmente para os recursos hídricos uma que vem que os mesmos vem sendo 
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alvo de impurezas que são geradas longo de nossas vidas. Considerando que sabão reciclado, 

resultado de saponificação do óleo vegetal, é biodegradável e ecologicamente correto 

considerando que é produzido a partir de uma matéria-prima altamente problemática e 

poluente, que ao se transformar em um agente de limpeza com características semelhantes ao 

comercial em termos de formação de espuma e remoção de sujidade.  

A reciclagem de resíduos de óleos vegetais saturados atualmente concentra – se na 

adição do óleo como o ingrediente do biodiesel, técnicas para produção de sabão, resinas para 

tintas e massa de vidraceiro (AMBIENTE BRASIL, 2008). É crescente a preocupação em 

adotar ações para reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos gerados pelo óleo resultante de 

frituras. Uma alternativa viável é a produção de sabão a partir deste resíduo.  

Estatisticamente segundo Silcon (2007) o Brasil recicla apenas 18 % do óleo usado no 

país, sendo que apenas 1% do óleo consumido no mundo é reciclado. A transformação do 

óleo em sabão ecológico é a forma mais recomendável para o reaproveitamento do mesmo. 

Uma diminuição significativa na poluição do meio ambiente poderia ser constatada com o 

reaproveitamento do óleo para fabricar sabão, mas exige cuidados por utilizar produtos 

químicos.  

O processo de elaboração de sabão ecológico é bastante conhecido no nosso meio,  

com o advento do sabão em barra comercial e do sabão em pó, somados ao aumento da 

migração da zona rural para as grandes cidades e o ritmo de vida atual, fizeram com que o 

processo de fabricação artisanal viesse a cair em desuso.  

Para Alberici (2004) um sabão  deve apresentar as seguintes propriedades: ser isento 

de cheiros estranhos, não engordurar os dedos, não se umedecer ao ar; com a secagem não se 

perde mais de 45% do seu peso, dissolver-se facilmente em água e com formar de muita 

espuma e não produz um cheiro desagradável ao envelhecer e o controle de qualidade do 

sabão esta baseado na Lei 6.360/76, a qual dispõe sobre a vigilância a que ficam sujeitos os 

produtos de limpeza e higiene e a Lei 9.782/99, sendo a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, órgão fiscalizador. O estudo teve como objetivo promover a sustentabilidade no 

município amazonense de Coari e despertar o espirito empreendedor dos alunos da Educação 

de Jovens e Adultos da Escola Estadual Dom Mário. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Após o levantamento do estado da arte, foi realizada pesquisas de campo para 

identificar os principais consumidores de óleo vegetal no município de Coari-AM, após 

visitas nos estabelecimentos comerciais foram distribuídas garrafas tipo plásticas com 
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capacidade de 2 litros de volume, para captação e armazenamento dos rejeitos de óleo vegetal 

para coleta deste material foi realizado em duas visitas em 10 (dez) estabelecimentos 

comerciais sendo 02 bares, 02 bancas de venda de pastel, 06 restaurantes, no período de 01 à 

30 de abril de 2016, foram coletado 80 litros de óleo vegetal.  

Foi aplicado um questionário estruturado, com perguntas fechadas, para todos os 

alunos da educação de jovens e adultos (N=160) para traçar o perfil sócio e econômico dos 

participantes. A comunidade no primeiro momento recebeu uma formação sobre meio 

ambiente e o impacto do descarte inadequado do óleo de vegetal em forma de palestra e em 

seguida foram realizadas oficinas de fabricação de sabão ecológico, estas oficinas foram 

replicadas em todas as 04 turmas da modalidade de educação de jovens e adultos da escola 

estadual Dom Mário que perfazem um total de 160 replicadores. 

Para realização das oficinas foram feitas orientações quanto a ultilização de 

equipamentos de proteção individual e cuidado com o manuseio dos produtos, quanto O 

cálculo da razão entre a quantidade de óleo e soda caustica é o previsto pela Anvisa (BRASIL, 

1978) que é o orgão regulamentador no Brasil, para atender a norma que estabelece para um 

sabão o máximo de pH de 10 e o controle da alcalinidade de no máximo de 1%.  

Ulitizamos  o valor de 0,136g para cada 1litro de óleos. Logo para cada receita de 

5000g de óleo vegetal x 0,136 = foi ultilizado 680g de soda diluida em 500ml de água o que 

rendeu 5000g de sabão ecológico.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa de campo nos estabelecimento comerciais de Coari-AM, foi realizada no 

período de 01 À 30 de abril de 2016 foram visitado 10 estabelecimentos comerciais 02 bares 

(trabalham com fritura de batata, petiscos e de salgados), 02 bancas de venda de pastel 

(trabalham com fritura de pastel e salgados em geral), 06 restaurantes (trabalham com fritura 

de alimentos em geral), no período de 01 à 30 de abril de 2016, no retorno aos 

estabelecimentos foram coletado 80 litros de óleo vegetal, nas entrevistas aos proprietários foi 

relatado que os refeitos de óleo vegetal quando não lançados diretamente no ralo da pia eram 

engarrafados, lacrados e destinado a coleta de lixo comum do município.  

Foram coletados 80 litros de o óleo vegetal usado que foi filtrado com uma peneira em 

seguida foi novamente envasado nas garrafas e utilizado nas oficinas para as 04 turmas de 

aluno da educação de jovens e adultos da escola Dom Mário as palestras sobre 

sustentabilidade, empreendedorismo e as oficinas de fabricação de sabão ecológico. 
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Como resultado final do estudo conseguimos atingir nosso objetivo que foi de 

promover a sustentabilidade em Coari considerando os aspectos Sociais, uma vez que 

mobilizamos a sociedade para preocupação do coletivo através das ações de conscientização 

nas palestras e entrevistas; Econômicos, pois uma vez que a comunidade escolar fabrica o seu 

próprio sabão pode tanto economizar neste item quanto fabricar e comercializar entre seus 

pares e sociedade e  ambientais pois para cada litro de óleo que recolhe antes de ser lançado 

no meio ambiente previne a contaminação de até 1 milhão litros de água.  

A promoção de renda para os atores envolvidos no processo é outra contribuição do 

nosso projeto que uma vez coletado estes subprodutos e fabricados os envolvidos poderão 

comercializar e gerar renda e por ser um projeto social atendera as comunidades carentes do 

município de Coari servindo como forma de socialização comunitária. Foram coletados 80 

litros de óleo vegetal, foram produzidos 80kg de sabão ecologico e foram consumidos 11kg 

de soda caustica no valor total de R$ 93,50 para tanto se fosse comercializado, a um preço 

médio de R$ 5,00 o quilo, perfaseria um total de R$ 400,00. O total de produtos ao final no 

processo de fabricação é de 1Kg de sabão ecologico, remete um custo final de R$ 0,85, cada 

quilo de sabão ecologico, conforme segue a Tabela 01. 

Tabela 01. Quantitativo de custos dos insumos para confecção de 1kg de sabão ecológico, 
Dados Primários, 2016. 

CUSTOS 

Qt. Produtos Custo 

1000Ml Óleo Vegetal    R$ 0,00 

140Ml Água R$ 0,00 

135Mg Soda Cáustica (Na O H) R$ 0,85 

Custo Total   R$ 0,85 

 

Quanto ao levantamento sócio-economico dos alunos da educação de jovens e adultos 

constatamos conforme Tabela 02 é composto por homens e mulheres dos quais 63,75% são 

do sexo feminino, com idade entre 18 e 50 anos (49,37% com idade de 21 a 30 anos), sendo 

75,63% casados, 97,5% possuem renda familiar entre 1 à 3 salários mínimos, 100% 

afirmaram que não possuem atividade extra classe e 88,75% são arrimos de família. 
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Tabela 02. Levantamento socioeconômico dos alunos da educação de jovens e adultos 
(N=160) do turno noturno da escola estadual Dom Mário, Dados Primários, 2016. 

Levantamento Socioeconômico 

Indicadores Variável Quantidade % 

Sexo 
Homem 

Mulher 

58 

102 

36,25 

63,75 

Idade 

18 – 20 

21 – 30 

31 – 40 

41 – 50 

15 

79 

48 

18 

9,37 

49,37 

30 

11,26 

Estado Civil 

Solteiro 

Casado 

União Estável 

23 

121 

16 

14,37 

75,63 

10 

Renda Familiar 
0 – 3 

3 – 6 

156 

4 

97,5 

2,5 

Possuem atividade extra-classe? 
SIM  

NÃO 

0 

160 

0 

100 

Você é arrimo de família? 
SIM  

NÃO 

142 

18 

88,75 

11,25 

 

CONCLUSÕES 

Destacamos a importância de conscientizar a população da poluição hídrica e informar 

como e onde pode ser descartado o óleo de vegetal usado, para que os impactos ao meio 

ambiente possam ser cada vez menores, desse modo, ajudando a preservar de forma direta ou 

indiretamente os recursos hídricos do planeta. Este estudo mostra como pequenas ações 

podem refletir positivamente na preservação do meio ambiente e no desenvolvimento de 

novas tecnologias. 

Considerando o volume de produção de rejeitos de fritura podemos concluir que as 

cozinhas industriais são os maiores produtores para tanto não descartando os pequenos 

colaboradores que são as cozinhas domesticasAo produzimos sabão a partir de uma matéria 

prima que seria lançada no meio ambiente promovemos uma ação ambiental, com a 

fabricação e venda dos produtos produzidos nas oficinas que gera renda, o que remete a uma 

ação social com a promoção da economia que completaria o tripé da sustentabilidade que é 

economia, meio ambiente e ação social.  
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RESUMO: No mundo contemporâneo, a Comunicação Organizacional ocupa uma posição 
de destaque nas organizações. As empresas compreenderam a relevância de manter uma 
comunicação eficiente como ferramenta estratégica para alcançar seus objetivos 
organizacionais bem como para alcançar um patamar de competitividade. Nesse sentido, o 
estudo em questão teve como objetivo geral descrever a forma de ocorrência dos fluxos de 
comunicação numa empresa do segmento educacional, a partir da percepção dos 
colaboradores. A pesquisa assume uma abordagem descritiva em que foi lançado mão do 
questionário como instrumento de coleta de dados. Os resultados encontrados demonstram 
que a média de idade dos respondentes equivale a 36 anos com predominância para o gênero 
feminino. Constatou-se que todos os fluxos de comunicação (ascendente, descendente, lateral 
e diagonal) acontecem na organização de maneira espontânea e eficiente associados à 
distribuição de informações de forma centralizada e de fácil acesso, comprovando a ausência 
de barreiras entre os níveis hierárquicos existentes.  
Palavras–chave: fluxos de comunicação, canais formais de comunicação, nível hierárquico. 
 

ORGANIZATIONAL COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF 
COMPETITIVE MANAGEMENT: PERCEPTION OF EMPLOYEES 
ABOUT THE INTERNAL COMMUNICATION IN A EDUCATIONAL 
BRANCH COMPANY 
 
ABSTRACT: In the contemporary world, the Organizational Communication occupies a 
prominent position in organizations. Companies have realized the importance of maintaining 
an efficient communication as a strategic tool to achieve their organizational objectives as 
well as to achieve a level of competitiveness. In this sense, the present study aimed to 
describe the form of occurrence of communication flows in a company of the education 
branch, from the perception of employees. The study takes a descriptive approach, which was 
applied questionnaire as a data collection instrument. The results show that the average age of 
respondents is equivalent to 36 years with a predominance to the female gender. It was noted 
that all flows of communication (ascending, descending, lateral and diagonal) occur in the 
organization in a spontaneous and efficient way. This associated with the distribution of 
information centrally and with easy access, proving the absence of barriers between the 
hierarchical levels. 
KEYWORDS: communication flows, formal communication channels, hierarchical level. 
 

INTRODUÇÃO 

Por muito tempo perdurou nas organizações a imagem do homem sob a ótica 

mecanicista, em que o colaborador era visto como uma extensão da máquina, sendo 



 

10880 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

coadjuvante no processo de comunicação interna ou até mesmo excluso desse processo. 

Entretanto, com o advento da tecnologia da informação, o homem passou a ser mais crítico 

em virtude do acesso à informação, se estabelecendo como parte integrante do processo de 

comunicação interna. 

A partir desse fato as empresas passaram a adotar uma postura baseada no elo com o 

funcionário, uma vez que os recursos humanos são elementos essenciais para a existência da 

empresa bem como para o alcance dos resultados. 

De acordo com Machado (2012), a valorização dos funcionários deve ser pautada na 

verdade e na conscientização de que o público interno é fundamental para os negócios da 

empresa. 

Nesse sentido, diante do cenário da alta competitividade presente no mundo 

empresarial, a comunicação interna passou a ser vista pelas empresas como um elemento 

estratégico e como uma necessidade para a sustentabilidade do negócio, tendo em vista que os 

colaboradores também são cidadãos que interagem com o meio social, levando para fora do 

ambiente de trabalho as percepções que tem acerca da empresa e muitas vezes compartilhando 

tais percepções com a sociedade, independentemente de serem positivas ou negativas. 

Apesar da comunicação interna ser algo inerente ao cotidiano das organizações, nem 

todas as empresas conseguem perceber os benefícios oriundos dessa ferramenta de gestão. Por 

isso, Jacomini (2011, p. 2) defende a ideia de que “a comunicação, tanto interna quanto 

externa, é uma ferramenta de extrema importância para qualquer organização e determinante 

no que se refere ao sucesso, independente do porte e da área de atuação”. 

O presente estudo foi desenvolvido em uma escola da rede particular de ensino que atua 

há 22 anos com atividades centradas na educação infantil, ensino fundamental I e ensino 

fundamental II, seguindo um modelo educacional alicerçado em princípios cristãos. 

A fim de investigar os fluxos de comunicação no âmbito organizacional, a questão 

problema que orienta esta pesquisa é: Como se manifestam os fluxos de comunicação na 

Escola XYZ de acordo com a percepção dos colaboradores? 

O objetivo geral deste trabalho é descrever a forma de ocorrência dos fluxos de 

comunicação na Escola XYZ (nome fictício) na visão dos colaboradores. Como objetivos 

específicos têm-se: Identificar os canais formais que constituem o sistema de comunicação 

interna; Averiguar como é feita a distribuição das informações; Verificar a existência da rádio 

corredor; e Investigar se os colaboradores têm receio em expressar suas opiniões. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Gil (2002, p. 42) afirma que “as pesquisas descritivas tem como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. 

Assim sendo, a presente pesquisa se enquadra como descritiva, pois visa descrever a 

percepção dos colaboradores da Escola XYZ em relação ao processo de comunicação interna. 

Para alcançar os objetivos estabelecidos, foi necessário definir o questionário como 

instrumento de coleta de dados. Os questionários foram aplicados de forma presencial nos 

dias 26, 29 e 30 de setembro de 2016. 

O universo estudado constituiu-se de 60 colaboradores da organização e para a 

composição da amostra utilizou-se o critério de amostragem não probabilística por 

acessibilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram do presente estudo 21 colaboradores (35% do universo estudado) da 

Escola XYZ, sendo 4 homens (19,05%) e 17 mulheres (80,95%) com média de idade 

equivalente a 36 anos. 

É importante salientar que a comunicação interna precisa ser planejada para que o 

processo de comunicação aconteça com êxito. Esse planejamento envolve o conhecimento do 

público interno com o objetivo de adequar a linguagem e os canais de comunicação que serão 

utilizados aos diferentes públicos que existem na organização. 

Os canais formais de comunicação interna mencionados pelos colaboradores da Escola 

XYZ estão listados na Figura 1, a seguir. Nessa questão, os respondentes tinham a 

possibilidade de indicar mais de uma opção. 

 

Figura 1. Canais formais que constituem o sistema de comunicação interna. IFPB, 2016. 
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Todos os canais formais de comunicação interna utilizados pela organização objeto do 

estudo foram apontados pelos colaboradores que participaram da pesquisa. O canal mais 

citado pelos colaboradores foi o quadro de avisos, representando 30,88%. Em relação à 

frequência de leitura do quadro de avisos, constatou-se que a maioria absolouta da amostra lê 

o quadro de avisos diariamente (42,86%) ou pelo menos uma vez na semana (52,38%). Esse 

hábito de leitura num curto intervalo de tempo é bastante positivo diante do contexto da 

comunicação interna, tendo em vista que o quadro de avisos reúne muitas informações e 

comunicados de interesse de todos os colaboradores. 

A alternativa “outros” apresentou 13,24% de indicação e refere-se aos comunicados e 

whatsapp. Na Escola XYZ, a diretoria mantém um grupo no whatsapp como estratégia de 

comunicação para integrar os colaboradores de todos os setores bem como disseminar as 

informações com rapidez. É importante salientar que o whatsapp, quando utilizado com 

responsabilidade, constitui uma ferramenta de comunicação bastante eficiente para as 

organizações, pois possibilita que uma quantidade considerável de colaboradores mantenham-

se informados em tempo real sobre aspectos relevantes da empresa. 

Apesar de ter sido mencionado por uma minoria, o feedback exerce uma papel 

importante no processo de comunicação interna no sentido do retorno que o funcionário 

precisa ter acerca de seu desempenho na organização, para realizar as melhorias necessárias. 

A comunicação centralizada é responsável pela distribuição das informações partindo 

dos níveis hierárquicos mais elevados, ou seja, do topo da pirâmide. A distribuição das 

informações na comunicação descentralizada acontece de forma inversa, uma vez que as 

informações ficam espalhadas entre os setores da organização. 

Nesse sentido, por meio da Tabela 1 é possível identificar que 52,38% dos participantes 

da pesquisa consideram que a distribuição das informações na Escola XYZ segue a 

perspectiva da comunicação centralizada e de fácil acesso. Secundariamente, a comunicação 

descentralizada e de fácil acesso representou a opção de 19,05% dos respondentes. Esse 

resultado evidencia que a gestão da Escola XYZ, apesar de ser detentora das informações, 

mostra interesse constante em compartilhá-las facilmente com os colaboradores. 
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Tabela 1. Distribuição das informações. IFPB, 2016. 

 

O fluxo da comunicação é baseado na estrutura organizacional. Todas as empresas, 

independentemente do porte, apresentam uma hierarquia em sua estrutura, sendo essa 

hierarquia responsável por nortear o fluxo da comunicação na organização. 

A comunicação precisa respeitar a hierarquia de cargos e funções, devendo caminhar 

por todo um sistema de redes e fluxos internos e externos (TOMASI e MEDEIROS, 2010). 

Os principais fluxos de comunicação presentes nas organizações são: descendente, 

ascendente, lateral e diagonal. 

O fluxo descendente ocorre quando alguém numa posição superior na estrutura 

hierárquica transmite uma informação para alguém inferior a ela, considerando a hierarquia 

estabelecida pela empresa. Já no fluxo ascendente a informação é transmitida da base para o 

nível superior. Em ambos os fluxos a comunicação é feita entre subordinados e chefes do 

mesmo setor. 

No fluxo lateral a informação é transmitida por um colaborador para outro colaborador 

de mesmo nível hierárquico. Enquanto que no fluxo diagonal a comunicação ocorre entre dois 

níveis hierárquicos distintos, podendo ser uma comunicação entre subordinados e chefes de 

outros setores. 

Conforme ilustrado na Tabela 2, a pesquisa evidencia que a maioria dos respondentes 

declarou que os fluxos de informações sempre fluem de forma espontânea e com eficiência, 

sendo 80,95% referente à comunicação descendente, 80,95% referente à comunicação lateral, 

42,86% referente à comunicação ascendente e 42,86% referente à comunicação diagonal. 

Esses resultados apontam para uma ausência de barreiras entre os níveis hierárquicos 

existentes. 
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Tabela 2. Fluxos de comunicação. IFPB, 2016. 

 

Os componentes da amostra, em sua maioria, apontaram a existência de oportunidade 

de comunicação com a diretoria da Escola XYZ. Vide Tabela 3. Esse resultado também é 

comprovado na Tabela 1, em que foi constatada a predominância da comunicação 

centralizada e de fácil acesso. 

Os gestores devem sempre buscar a manutenção de um ambiente organizacional 

favorável à comunicação aberta entre líderes e liderados, visando a eficiência no processo 

comunicativo entre sujeitos de níveis hierárquicos distintos. 

 

Tabela 3. Oportunidade de comunicação com a diretoria. IFPB, 2016. 

 

A partir da Tabela 4 é possível comprovar que os funcionários possuem liberdade para 

expressarem suas opiniões de forma pública, algumas vezes (52,38%) e sempre (47,62%). 

 

Tabela 4. Liberdade de expressão. IFPB, 2016. 

 

O fato dos funcionários terem liberdade na manifestação de suas opiniões não é 

determinante para que os mesmos lancem mão desse benefício no processo de comunicação 
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interna, uma vez que, a depender do clima organizacional, o receio prevalecerá em detrimento 

da liberdade de expressão. 

Nessa direção, ao cruzar as informações sobre as variáveis Receio em expressar 

opiniões publicamente e Tempo de vínculo empregatício (Tabela 5) é possível constatar que o 

percentual de colaboradores que em algumas situações apresentam receio em expressar 

opiniões publicamente é maior entre o grupo com vínculo empregatício inferior a 6 anos 

enquanto o percentual de colaboradores que nunca demonstram receio em expressar opiniões 

publicamente é maior entre o grupo com vínculo empregatício superior a 6 anos 

 

Tabela 5. Receio em expressar opiniões publicamente X Tempo de vínculo empregatício. 

IFPB, 2016. 

 

Dessa forma, pode-se concluir que existe uma tendência dos funcionários com menor 

vínculo empregatício apresentarem mais receio na exposição de suas opiniões, em virtude da 

incerteza de como sua fala irá repercutir na organização. 

A partir dos dados apresentados na Tabela 6, observa-se o interesse de 66,67% dos 

colaboradores no que diz respeito à existência de um canal de comunicação que possibilitasse 

a expressão de opiniões de forma anônima. Um canal de comunicação interna nesses moldes 

beneficiaria todos os colaboradores, partindo do pressuposto de que as indagações de um 

determinado colaborador sejam de interesse coletivo. Nesse sentido, a diretoria reservaria um 

momento para responder aos questionamentos dos colaboradores, mesmo sem ter 

conhecimento das autorias. Dessa forma, o anonimato seria preservado integralmente. 

 

Tabela 6. Anonimato na expressão de opiniões. IFPB, 2016. 

 

Ao negligenciar a comunicação interna as empresas passam a lidar com problemas de 

comunicação relacionados, principalmente, à desmotivação dos colaboradores em decorrência 
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da ausência de canais oficiais que possibilitam o compartilhamento de informações sobre a 

empresa. Esse contexto é favorável para o surgimento de canais informais como a rádio 

corredor, caracterizada por Oliveira (2005) como a responsável pela distorção das 

informações por meio dos boatos que podem ser prejudiciais à moral e à produtividade. O 

resultado é a desestruturação das equipes de trabalho, sendo contrário à missão da 

comunicação interna definida por Torquato (2002, p. 54): 

 

“a missão básica da comunicação interna é contribuir para o desenvolvimento e a 

manutenção de um clima positivo, propício ao cumprimento das metas estratégicas 

da organização e ao crescimento continuado de suas atividades e serviços e à 

expansão de suas linhas de produtos”. 

 

Tabela 7. Comunicação sobre os problemas da organização. IFPB, 2016. 

 

 

A análise da Tabela 7 demonstra que 47,62% dos colaboradores recorrem apenas aos 

superiores para conversarem sobre problemas da organização que causam incômodo. 

Enquanto, apenas 14,29% conversam exclusivamente com colegas de trabalho acerca das 

coisas erradas que acontecem na organização. Esse resultado indica que a rádio corredor não é 

um canal de comunicação utilizado fortemente no cotidiano da organização. Isso representa 

um ponto positivo no contexto da comunicação interna da Escola XYZ, pois o combustível da 

rádio corredor constitui-se de boatos, fofocas e especulações, causando abalos nas relações 

interpessoais e, consequentemente, desestruturação do ambiente de trabalho. 

 

CONCLUSÕES 

Este estudo analisou tópicos relevantes da comunicação interna em uma escola 

particular da cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba, de acordo com a percepção dos 

colaboradores. 

A aplicação do questionário com os colaboradores da Escola XYZ permitiu que todos 

os objetivos propostos inicialmente fossem alcançados. As respostas dos colaboradores 
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conseguiram delinear com fidedignidade os aspectos relevantes da comunicação interna na 

organização. 

A partir do exposto, pode-se constatar a dimensão que a comunicação interna conseguiu 

alcançar no cenário de competitividade no qual as empresas estão inseridas, assumindo status 

de ferramenta estratégica de gestão bem como fortalecendo a cultura organizacional. 

O estudo revelou que 95,24% dos colaboradores têm oportunidade de se comunicar com 

a diretoria, comprovando que na organização estudada predomina a distribuição de 

informações de forma centralizada e de fácil acesso, colaborando para a manutenção de um 

ambiente livre de barreiras que impeçam o acesso ao nível hierárquico mais elevado. 

Por isso, a comunicação no âmbito da organização deve ser conduzida levando em 

consideração os anseios e necessidades dos colaboradores, permitindo que os mesmos 

tornem-se agentes dinâmicos no processo comunicativo. Vale salientar que tal dinamismo 

fomenta a interação dos funcionários, facilitando as trocas de informações bem como o 

relacionamento interpessoal. 
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RESUMO: As comunidades de prática têm contribuído significativamente para o 
desenvolvimento organizacional nos últimos vinte anos, incorporando novas visões, novos 
recursos, novas tecnologias. No entanto, algumas comunidades parecem funcionar enraizadas 
em práticas de um tempo passado sem a preocupação de aderir a novos modelos. Este estudo 
de caso faz uma análise da situação atual do centro de medicamentos fitoterápicos, vinculado 
ao Centro de Capacitação Agrocomunitário (CCA), na cidade de Princesa Isabel localizada na 
região do semiárido do estado da Paraíba, sob a perspectiva das comunidades de prática. Os 
dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e os resultados mostraram 
que fatores externos e a própria finalidade da comunidade fazem com que sejam 
experienciados momentos de expansão alternados com períodos de quase extinção da própria 
comunidade. Os resultados corroboram a visão de alguns autores desse tema e trazem novos 
elementos para reflexões sobre o funcionamento das comunidades de prática. 
Palavras–chave: aprendizagem situada, aprendizes, conhecimento 
 

COMMUNITIES OF PRACTICE IN HERBAL MEDICINES 
PRODUCTION: A CASE STUDY IN THE SEMIARID REGION OF THE 
STATE OF PARAÍBA 
 
ABSTRACT: Communities of practice have contributed significantly to organizational 
development in the last twenty years, incorporating new visions, resources and technologies. 
However, some communities seem to work consolidated in practices from past time without 
the concern of adopting new models. This case study analyzes the current situation of the 
center of herbal medicines, that belongs to Centro de Capacitação Agrocomunitário (CCA) in 
the city of Princesa Isabel located in the semiarid region of the state of Paraíba, from the 
perspective of communities of practice. Data were collected through semi-structured 
interviews and the results showed that external factors and community purpose itself make 
them experienced alternate moments of expansion with periods of near extinction of the 
community. The results support the view of some authors of this issue and bring new 
elements for reflection on the functioning of communities of practice.. 
KEYWORDS: apprentices, knowledge, situated learning 
 

INTRODUÇÃO 

Para Cairns (2011), há pouca dúvida de que a preocupação com a aprendizagem no 

século XXI – em locais outros que não sejam aqueles formalmente institucionalizados, como 

escolas e universidades – tenha surgido por trás da fachada da “aprendizagem no trabalho”. 

Nesse sentido, as comunidades de prática têm influenciado o pensamento sobre a 

aprendizagem no ambiente de trabalho nos últimos vinte anos, contudo, precisam ir além dos 
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seus conceitos atuais se pretendem progredir como teoria e pesquisa para o campo da 

aprendizagem no ambiente de trabalho no século XXI (CAIRNS, 2011).  

Quando colocada dessa forma, a aprendizagem no ambiente de trabalho parece 

pertencer apenas ao mundo das grandes organizações, talvez em função do seu uso na procura 

da vantagem competitiva, como destacado por Wenger e Synder (2000), quando argumentam 

que as comunidades de práticas de hoje são diferentes em um importante aspecto: ao invés de 

serem compostas primariamente por pessoas trabalhando por conta própria, elas 

frequentemente existem em grandes organizações. Porém, ações menos pretenciosas, que 

também se utilizam desse modelo, constroem ambientes onde a autonomia proporcionada ao 

indivíduo é o mais importante a ser perseguido, onde também não parece haver preocupações 

com uma nova ordem de aprendizagem do século XXI. Essas comunidades ainda se mostram 

muito distante das comunidades de práticas virtuais destacadas por Gherardi (2009), no 

entanto, talvez mais próximas da proposta dessa mesma autora em transformar as 

comunidades de prática em “práticas de uma comunidade”. 

Esse é o caso de uma das iniciativas empreendidas pelo Centro de Capacitação 

Agrocomunitário (CCA) da cidade de Princesa Isabel, localizado na região do semiárido 

paraibano. O CCA, entre outras atividades, encaminha jovens oriundos de famílias 

camponesas da região para atividades de aprendizagem em um centro de medicamentos 

fitoterápicos, o qual será o objeto de trabalho desse estudo de caso que se desenvolve sob a 

perspectiva das comunidades de prática. 

 As comunidades de prática, segundo Wenger (2000), são redes que unem indivíduos 

com interesses comuns que se reúnem para desenvolver praticas de trabalho onde o 

conhecimento formal se mostra escasso. Desde o início da história, os seres humanos têm 

formado comunidades para compartilhar práticas culturais que refletem sua aprendizagem 

coletiva. A participação nessas comunidades de prática é essencial para a aprendizagem, e 

corresponde à essência daquilo que faz dos seres humanos seres dotados de conhecimento 

significativo (WENGER, 2000). Algumas dessas comunidades parecem permanecer apoiadas 

nos conceitos e modelos originais dessa forma de aprendizagem.  

As atividades desenvolvidas na produção dos medicamentos no centro fitoterápico são 

absorvidas pelos aprendizes sob a forma de aprendizagem situada, na qual, segundo Antonello 

(2006), o aprendizado sempre ocorre em função da atividade, do contexto e da cultura na qual 

se desenvolve ou se situa, o que requer participação nas práticas da cultura na qual o sujeito 

está inserido.  
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A participação nas práticas é o que possibilita todos os resultados esperados das 

atividades da comunidade no centro fitoterápico. Resultados advindos da interação social que 

é um componente crítico da aprendizagem situada. Neste tipo de aprendizagem os aprendizes 

ficam envolvidos em “Comunidades de Prática”, que portam certas convicções e definem 

comportamentos a serem adquiridos (ANTONELLO, 2006).  

 Nesse sentido, o modelo de aprendizagem adotado no centro de medicamentos 

fitoterápicos estaria próximo de uma abordagem sócio-prática, a qual enxerga a aprendizagem 

como fruto das interações entre as pessoas, e intimamente vinculada aos contextos sócio-

interacionais e profissionais (SOUZA-SILVA, 2005). Nesse ambiente, privilegia-se a 

transmissão integral do conhecimento em sua dupla natureza: explícita e tácita (SOUZA-

SILVA; SCHOMMER, 2008). Natureza explícita em um primeiro momento de contato do 

aprendiz com o conhecimento teórico no centro fitoterápico, e natureza tácita nas atividades 

práticas ali vivenciadas, resultando em um processo de socialização do conhecimento 

(TAKEUCHI; NONAKA, 2008) entre os mais antigos e os recém-chegados na comunidade. 

As comunidades de prática não são estáveis ou estáticas, elas mudam conforme membros se 

juntam a elas ou deixam as comunidades (DU PLESSIS, 2008). 

 Outrossim, faz-se importante destacar que o modo como as comunidades de prática 

operam é especificamente influenciado pela cultura da organização e o ambiente econômico 

em que a organização opera (DU PLESSIS, 2008). 

Nesse contexto, este estudo de caso tem como objetivo analisar a atual situação do 

centro de medicamentos fitoterápicos do CCA, na cidade de Princesa Isabel, considerando a 

influência de fatores externos e a finalidade principal do centro fitoterápico, que corresponde 

ao desenvolvimento de habilidades e capacidades para dar autonomia aos seus aprendizes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização desse estudo de caso foram empreendidas entrevistas 

semiestruturadas, que são pertinentes quando o assunto a ser pesquisado é complexo, pouco 

explorado ou confidencial e delicado (GODOY, 2012, p.134), e quando não há fontes mais 

seguras para as informações desejadas (CERVO; BERVIAN, 2003, p.47). As entrevistas 

foram realizadas no centro de medicamentos fitoterápicos. 

 

O ambiente de estudo 

 O centro de medicamentos fitoterápicos fica localizado na cidade de Princesa Isabel, 

na região do semiárido paraibano, funcionando em um antigo colégio de freiras com uma área 
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para o cultivo de plantas medicinais de aproximadamente 300m² na parte posterior das 

instalações utilizadas para o tratamento das plantas e para a produção e a venda dos 

medicamentos. 

 Apesar de fazer parte do CCA, o centro tem atividades próprias e independentes 

dirigidas por uma irmã carmelita. Neste ambiente são desenvolvidas as atividades da 

comunidade de prática. 

 

A coleta de dados 

A escolha dos respondentes para as entrevistas realizadas para este estudo ficou limitada 

às duas últimas remanescentes da comunidade, uma irmã carmelita, responsável pelo centro 

fitoterápico, e sua ajudante. 

A coleta de dados foi realizada por meio de duas entrevistas semiestruturadas nas datas 

de 07 e 12 de Julho de 2016, com duração aproximada de 01 hora e 30 minutos na primeira 

entrevista e 01 hora na segunda. As entrevistas ocorreram com a presença das duas 

entrevistadas no local onde são produzidos os medicamentos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O centro de medicamentos fitoterápicos produz remédios com plantas medicinais 

cultivadas em suas próprias instalações. Essas plantas passam por um processo de tratamento, 

incluindo lavagem e secagem, até que estejam prontas para o preparo dos medicamentos. Não 

se objetiva o lucro na produção desses medicamentos, embora sejam eventualmente vendidos 

para financiar as próprias atividades da comunidade, contudo, são distribuídos gratuitamente 

na grande maioria dos casos. 

Alguns fatores externos, assim como as atividades desenvolvidas na comunidade e a 

própria finalidade do centro fitoterápico, têm criado um cenário peculiar no qual se 

desenvolve a comunidade de prática estudada.  

 

Expansão e retração da comunidade 

As comunidades de prática não são estáticas (DU PLESSIS, 2008), na medida em que 

os novatos se movem da periferia destas comunidades para o centro, eles se tornam mais 

ativos e engajados na construção da cultura destas e, então, assumem o papel de experts 

(ANTONELLO, 2006), no entanto, na realidade do centro de medicamentos fitoterápicos este 

ciclo é frequentemente interrompido. Em muitos momentos, quando já estão formados alguns 

experts, os jovens deixam a comunidade, conforme destaca a diretora do centro: “hoje só 
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somos eu e minha ajudante, mas tem época que tem bastante gente. O ultimo menino que 

trabalhava com a gente eu mandei pra Holanda... eu tenho amigos em uma instituição de lá e 

eles deram uma oportunidade de trabalho para ele... é sempre assim, muitos saem porque 

aparece uma oportunidade de trabalho ou por causa dos estudos mesmo”.  

 Outra situação que tem dificultado a expansão das atividades da comunidade de 

prática está relacionada à necessidade de contratar um farmacêutico para a produção dos 

medicamentos preparados ali. “nossa maior necessidade agora é que a gente precisa de um 

farmacêutico para assinar os rótulos... tem um curso técnico agora na cidade, a gente vai 

tentar formar alguém lá, mas precisa de ajuda pra pagar as mensalidades... sem farmacêutico 

não é permitido comercializar os remédios, os chás... tudo.” (diretora do centro). 

Embora sejam tomados vários cuidados e sejam seguidos vários procedimentos 

relacionados à higiene no processo de produção, o centro está se adequando à legislação 

específica para que os medicamentos produzidos possam ser comercializados “tem uma lei 

[sobre a fabricação de produtos fitoterápicos (BRASIL, RDC N° 13, 2013)] que diz como a 

produção dos remédios deve ser feita, a gente também precisa de uma pessoa especializada 

nisso... nós produzimos como o povo da região está acostumado a fazer os remédios, claro 

que tomamos mais cuidado com a higiene e a gente tem uma cartilha de um especialista, mas 

vamos fazer tudo nessa lei” (diretora do centro). 

 

Crises hídrica e econômica e a comunidade de prática 

A influência de fatores externos em uma comunidade de prática pode ser determinante 

para a sua continuidade. Dos problemas externos que atualmente afetam a comunidade de 

prática do centro de medicamentos fitoterápicos está a crise hídrica dos últimos seis anos na 

região do semiárido e a crise econômica mundial, esta última atingindo inicialmente os países 

da América do Norte e Europa, e mais recentemente o Brasil.  

A água é o elemento essencial para a vida, e a crise hídrica dos últimos anos tem 

afetado drasticamente o município de Princesa Isabel. A escassez de chuvas (aliada a 

problemas com a gestão do município) fez com que a cidade, até a realização desse estudo, 

estivesse vivendo há mais de um ano com o sistema de abastecimento de água desativado 

(CAGEPA, 2015). O abastecimento de água na cidade tem sido realizado através de 

caminhões pipa, e, muitas vezes, o custo com esse elemento básico no cultivo das plantas para 

produção dos medicamentos fitoterápicos torna a produção inviável. Recentemente, na área 

do centro de medicamentos fitoterápicos, foi realizada a perfuração de um poço artesiano para 
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tentar contornar o problema, mas as primeiras impressões são de que a água encontrada 

apresenta alto grau de salinidade, sendo imprópria para o cultivo das plantas medicinais. 

A crise econômica na Europa fez com que instituições internacionais, parceiras do 

programa, reduzissem suas participações na ajuda ao CCA e consequentemente ao centro 

fitoterápico. A KNH (www.kindernothilfe.org), da Alemanha, por exemplo, é uma das 

grandes colaboradoras do projeto que tem reduzido significativamente suas contribuições. 

Este comportamento tem sido replicado por instituições parceiras brasileiras, em especial no 

último ano com o agravamento das crises política e econômica no país. 

Este cenário demostra a influência de elementos econômicos externos no 

desenvolvimento das atividades em uma comunidade de prática, conforme destacado por Du 

Plessis (2008). No caso específico do centro fitoterápico, e tomando como exemplo as 

instituições que acabam absorvendo a mão de obra que o centro desenvolve, é necessário 

ainda atenção com os fatores externos nos tempos de escassez e nos tempos de abundância de 

recursos, já que na escassez os recursos para desenvolvimento das atividades não são 

repassados, ou são repassados em quantidades menores pelas instituições apoiadoras, e na 

abundância, os participantes (aprendizes) da comunidade são levados por outras 

oportunidades, oferecidas, muitas vezes, pelos próprios apoiadores do programa.   

 

O processo de produção na comunidade de prática 

O primeiro momento dos jovens aprendizes na comunidade se dá com o contato com 

um conteúdo teórico sobre o uso das plantas medicinais e o processo de produção dos 

medicamentos. O conteúdo teórico foi desenvolvido por um professor especialista na área e é 

repassado aos recém-chegados no primeiro dia no centro pela diretora ou por um componente 

do grupo que já tenha domínio da parte teórica e da parte prática na manipulação das plantas 

medicinais. “quando eles [os aprendizes] chegam aqui, a gente mostra a parte teórica no 

primeiro dia, está tudo na apostila, depois é só prática mesmo. Eles fazem todas as etapas até 

poder fazer tudo sozinho e ai ajudar a ensinar os que vão chegando” (diretora do centro). 

Na parte prática do processo de produção dos medicamentos fitoterápicos, os aprendizes 

desenvolvem habilidades para lidar com as várias etapas do procedimento, quais sejam, (1) 

lavagem das plantas; (2) secagem das plantas; (3) manipulação das plantas; (4) montagem dos 

medicamentos nas embalagens; e (5) entrega dos medicamentos. 

 O cultivo das plantas medicinais exige uma quantidade de mão de obra razoável, sendo 

inviabilizado, no todo, com a participação de apenas duas pessoas, que é o número atual de 

envolvidos com essa atividade no centro. 
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Além do número reduzido de participantes na comunidade, outras dificuldades são 

enfrentadas nesse momento no cultivo das plantas, pois algumas espécies cultivadas não são 

nativas da região, como a Amora Miúra e a Cavalinha, exigindo ainda mais recursos no seu 

plantio, inclusive uma maior quantidade de água. 

 

CONCLUSÕES 

As comunidades de prática, em seu objetivo mais amplo, contribuem para a 

disseminação e compartilhamento do conhecimento e da aprendizagem entre seus indivíduos 

construindo um cenário do qual se espera uma expansão constante agregando cada vez mais 

conteúdo e participantes. Na comunidade estudada nesse trabalho, essa expansão se mostrou 

ocasional em seu histórico, de acordo com as declarações da principal entrevistada, alternando 

momentos de expansão e retração.  

A diminuição no número de participantes, nesse caso, evidencia que a comunidade 

possui uma especificidade que precisa ser considerada quando se aborda as comunidades de 

prática: dado que objetivo principal do trabalho da comunidade é inserir socialmente 

indivíduos com poucas oportunidades de trabalho, estudo e desenvolvimento pessoal, é 

natural que se espere que, ao atingir um determinado nível de autonomia, os que se 

desenvolveram na comunidade busquem oportunidades de crescimento fora dela.  

No caso específico estudado, a situação atualmente vivenciada se mostra também 

influenciada por fatores externos, como a atual crise econômica mundial e a atual crise hídrica 

que atinge a região do semiárido paraibano.  

A crise econômica tem por um lado diminuído a entrada de recursos financeiros de 

instituições apoiadoras, e a crise hídrica, por outro, tem inviabilizado a manutenção do cultivo 

das plantas medicinais o que, por sua vez, impede o recrutamento de novos participantes para 

a comunidade. 

O centro mantém convênios com ONGs, inclusive internacionais, que absorvem a mão 

de obra treinada no centro, criando uma situação em que o objetivo principal da comunidade 

provoca sua quase extinção de tempos em tempos, um quadro que enseja estudos futuros com 

a intenção de verificar se esta realidade se reproduz em outras comunidades. 
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RESUMO: A consolidação de uma gestão democrática ocorreu no Brasil desde a promulgação 
da Constituição de 1988, através da institucionalização de espaços de inserção popular, onde 
se realiza o monitoramento, a fiscalização e as discussões de ações e decisões de caráter 
público, por meio do Controle Social, que pode ser exercido individual ou coletivamente 
através dos Conselhos Sociais que permitem o estreitamento de relações entre os cidadãos e 
os gestores, promovendo uma participação efetiva da sociedade civil nos núcleos decisórios. 
A presente pesquisa teve como objeto de estudo o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) 
do município de São João dos Patos/MA. Através de uma pesquisa de campo, buscou-se 
analisar a atuação dos conselheiros do CAE do município de São João dos Patos/MA, 
verificando se estes têm promovido ações que representem os interesses da coletividade. Os 
resultados obtidos apontam que a maioria dos membros possui participação frequente nas 
reuniões do CAE, mas não estão totalmente comprometidos com essa importante função 
social e, apesar de uma parcela do Conselho demonstrar engajamento nas ações realizadas, 
muitos progressos ainda precisam ser conquistados a fim de se alcançar uma gestão 
efetivamente participativa.  
Palavras–chave: Conselho de Alimentação Escolar, participação popular, representação 
social. 

 
COUNCIL MUNICIPAL SCHOOL FEEDING: A REPRESENTATION 
OF SOCIAL SPACE IN PUBLIC MANAGEMENT 
 
ABSTRACT: The consolidation of a democratic management occurred in Brazil since the 
promulgation of the 1988 Constitution, through the institutionalization of popular insertion 
spaces where conducts the monitoring, supervision and discussions of public character of 
actions and decisions, through the Social Control which can be exercised individually or 
collectively through the Social Councils that allow the strengthening of relations between 
citizens and managers, promoting the effective participation of civil society in decision-
making centers. This research had as object of study the School Feeding Council (EAC) of the 
municipality of São João dos Patos / MA. Through field research, we sought to analyze the 
performance of CAE's Board of São João dos Patos / MA, checking that they have promoted 
actions that represent the interests of the community. The results indicate that most members 
have frequent participation in the meetings of the EAC, but are not fully committed to this 
important social function and, although a portion of the Council demonstrate engagement in 
actions taken, much progress still need to be conquered in order to achieve an effective 
participatory management. 
KEYWORDS: School Food Council, popular participation, social representation 
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INTRODUÇÃO 

A consolidação de uma gestão pública democrática tornou-se realidade no Brasil desde 

a promulgação da Constituição Federal de 1988, através da institucionalização de espaços de 

inserção popular, onde se realiza o monitoramento, a fiscalização e as discussões de ações e 

decisões de caráter público, por meio do exercício do Controle Social. 

O art. 1°, parágrafo único da Constituição preceitua que “Todo o poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição.” (BRASIL, 2014, p. 11). Em outras palavras, os cidadãos têm os seus interesses 

representados pelos gestores públicos, que devem atuar permitindo que haja o controle da 

sociedade sobre as suas ações.  

Como instrumento democrático, o controle social, possibilita que a população conheça e 

avalie as ações do Estado, descentralizando o processo de tomada de decisões, por meio da 

inserção popular na gestão pública. (CRANTSCHANINOV; MEDEIROS, 2012)  

Dentre os diversos arranjos participativos, destacam-se os Conselhos Gestores de 

Políticas Públicas. Estes espaços permitem o estreitamento das relações existentes entre os 

cidadãos e os gestores, promovendo a participação da sociedade civil nos núcleos decisórios. 

(JÚNIOR; GERSCHMAN, 2013) 

A participação da comunidade no controle social é uma das principais diretrizes da 

alimentação escolar no setor público (BRASIL, 2009). Neste contexto, instituiu-se os 

Conselhos de Alimentação Escolar,  que se apresentam como instâncias democráticas, onde 

ocorrem a proposição, a discussão, a fiscalização e o acompanhamento das ações realizadas 

pelo Estado para garantir a oferta da alimentação escolar saudável.  

O CAE é responsável por acompanhar a aplicação dos recursos públicos destinados ao 

fornecimento da merenda escolar, orientar sobre o armazenamento dos alimentos e analisar a 

prestação de contas da gestão. (BRASIL, 2010)  

Espaços de fortalecimento da democracia, os conselhos de alimentação escolar são 

compostos por representantes de diversos segmentos da sociedade: pais de alunos, poder 

executivo, sociedade civil, docentes e trabalhadores da educação. (BRASIL, 2009) Isto 

permite que haja a participação de atores sociais múltiplos na condução dos recursos públicos 

destinados à alimentação escolar, garantindo que os interesses de todos sejam representados. 

Considerando a importância da representatividade dos conselheiros no âmbito público, 

o presente estudo buscou analisar a atuação dos conselheiros do CAE do município de São 

João dos Patos/MA, verificando se estes têm promovido ações que representem os interesses 

da coletividade.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo utilizou uma combinação de pesquisa exploratória e descritiva quanto 

aos seus objetivos, pois, contemplou dados secundários e primários. É exploratória quando 

busca entender a natureza geral de um problema e é descritiva quando tende a obter 

informações sobre determinada questão, a dimensionar variáveis, a identificar características e 

determinar em que grau as variáveis estão associadas. (MALHOTRA, 2008). 

A abordagem da pesquisa utilizada foi a quantitativa, pois esta caracteriza-se pela 

quantificação dos dados, através de técnicas estatísticas, com o intuito de garantir resultados e 

evitar distorções da análise e da interpretação destes, possibilitando uma margem de erro 

menor quanto às interferências. (DIEHL; TATIM, 2004) 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, com o intuito de compreender melhor a 

problemática, por meio da leis, artigos, sites e dissertações relacionados à temática do estudo. 

Os dados foram coletados no Conselho de Alimentação Escolar do município de São 

João dos Patos/MA. Aplicou-se um questionário, composto por questões objetivas, com 10 

conselheiros, com a finalidade de analisar a atuação destes, enquanto representantes dos 

interesses sociais.  

 

CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

Difundidos no Brasil desde 1990 os Conselhos Gestores de Políticas Públicas “[...] são 

instâncias de exercício da cidadania, que abrem espaço para a participação popular na gestão 

pública.” (BRASIL, 2012, p. 21)  

A atuação dos Conselhos Sociais é assegurada através de normas que permitem o acesso 

dos seus membros às informações financeiras e planos, em geral, inerentes à respectiva área 

de atuação destes. (BRASIL, 2013) 

Considera-se o controle exercido pelos conselhos gestores um dos instrumentos 

primordiais de inserção efetiva da sociedade na Administração Pública, visto que os mesmos 

são espaços que consolidam uma nova relação entre o Estado e a população na condução dos 

recursos públicos. 

 A legislação estabeleceu que a criação dos conselhos e o seu devido funcionamento 

“[...] são condições obrigatórias para que estados e municípios possam receber recursos do 

Governo Federal para o desenvolvimento de uma série de ações.” (BRASIL, 2012, p. 22) 

Os Conselhos de Alimentação Escolar são colegiados de caráter fiscalizador, 

permanente, deliberativo e de assessoramento. São competências do CAE: acompanhar e 

fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar e o cumprimento das 
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diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), zelar pela qualidade dos 

alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, analisar os relatórios anuais de gestão 

do PNAE e emitir um parecer conclusivo, aprovando ou reprovando a execução do Programa. 

(BRASIL, 2009) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa foi realizada no munícipio de São João dos Patos/MA, que, de acordo com 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui uma estimativa de 

24.928 habitantes, distribuídos em uma extensão territorial de 1.482,66 km². O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do município é de 0,615.  

Aplicou-se um questionário, composto por questões objetivas, com 10 membros do 

Conselho de Alimentação Escolar de São João dos Patos/MA. Dentre os quais, 20% eram do 

sexo masculino e 80% do sexo feminino.  

Inicialmente, questionou-se aos conselheiros a respeito da frequência que participavam 

das reuniões. 

 

      Figura 1. Frequência da participação dos conselheiros no CAE. IFMA, 2016. 

 

A partir da figura 1, nota-se que a frequência dos conselheiros é satisfatória, já que mais 

da metade dos membros disseram participar frequentemente das reuniões. Vale ressaltar que a 

assiduidade dos conselheiros é imprescindível para que o conselho tenha plena eficácia, visto 

que estes são os olhos da população sob as ações do Estado. (BRAGA, 2011).  

Ao passo que os conselheiros representam interesses sociais, é essencial que estimulem 

a participação popular nas reuniões promovidas pelo CAE, contribuindo com uma gestão 

mais democrática e participativa. Deste modo, questionou-se aos entrevistados se as reuniões 

são amplamente publicadas. 
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Figura 2. Publicação e divulgação das reuniões. IFMA, 2016. 

 

Os resultados obtidos foram dicotômicos, pois 50% dos entrevistados afirmaram que as 

reuniões são amplamente divulgadas, enquanto o restante negou tal fato. 

A ampla divulgação das reuniões realizadas pelo Conselho é necessária para que a 

população participe efetivamente. A lei deve estipular que o aviso adequado para as reuniões 

seja dado com a antecipação necessária para assim permitir a presença do público. 

(CANELA; NASCIMENTO, 2009) 

Também se indagou a respeito das funções desempenhadas pelos conselheiros no CAE. 

Através dos dados obtidos, observou-se que metade dos entrevistados apontou o item 

representar a sociedade como uma de suas funções. Como representantes dos interesses da 

coletividade, os conselheiros devem prestar contas de suas ações à população, divulgando-as 

para que a comunidade local reconheça a importância destes espaços e apoie a sua atuação, 

bem como participe do processo de tomada de decisões no âmbito público. 

Deste modo, é indispensável que os conselheiros despertem o interesse da sociedade em 

participar da gestão, para fortalecer e melhorar a qualidade da alimentação escolar. Entretanto, 

apenas 20% dos membros do CAE afirmaram ser função deles estimular a participação 

popular.  

 Considera-se a representação social na aplicação dos recursos destinados à 

alimentação escolar e na gestão do PNAE um dos principais preceitos do CAE. Contudo, a 

efetividade da atuação dos conselheiros envolvem diversas ações coletivas relativas à gestão 

da alimentação escolar. 

Dentre as competências do Conselho destacam-se: o acompanhamento e a fiscalização 

do cumprimento das diretrizes do PNAE; a fiscalização da aplicação dos recursos destinados 

à alimentação escolar; zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições 

higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos; receber o relatório anual de 

gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo a respeito, aprovando ou reprovando a execução 

do Programa. (BRASIL, 2009) 
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Para acompanhar a qualidade dos alimentos adquiridos e avaliar os cardápios e as 

condições higiênicas, é imprescindível que os conselheiros realizem visitas diretamente nas 

escolas. 

 

 

Figura 3. Visitas in loco para avaliar a higiene e a qualidade da merenda. IFMA, 2016. 

 

Todavia, a maioria dos membros (70%) não realiza estas visitas, o que gera 

consequências como: má qualidade da alimentação, uso inadequado dos recursos, cardápios 

reprovados pelos alunos e impossibilidade de uma fiscalização direta. Estes dados são 

corroborados pelos resultados apresentados na figura 3, quando 90% dos membros afirmam 

não acompanhar as compras e 70% não participar da aprovação dos cardápios. Porém, são 

contraditos quando 70% garantem zelar pela qualidade da alimentação. Conforme apresenta a 

figura 3. 

Para conhecer a perspectiva dos conselheiros junto ao órgão deliberativo, questionou-se 

sobre o nível de colaboração destes para a melhoria da gestão e se o conselho tem contribuído 

nesta tarefa. Os resultados podem ser observados nas figuras 5 e 6, respectivamente. 

 

 

Figura 4. Autoavaliação da participação no Conselho. IFMA, 2016. 
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Figura 5. Eficiência do Conselho. IFMA, 2016. 

 

Em referência às atividades do conselho, 80% dos entrevistados afirmaram que ele tem 

sido eficiente. Porém, através dos dados apresentados na figura 5, nota-se que uma parcela 

significativa (40%) autoavalia sua participação como regular, gerando uma contradição, no 

que diz respeito à impossibilidade de haver um conselho eficiente quando os seus membros 

não estão totalmente empenhados no objetivo de representar os interesses da sociedade 

perante a Administração Pública.  

 

CONCLUSÕES 

A inserção da população no processo de decisões da Administração Pública é um dos 

principais preceitos do Estado Democrático de Direito, tendo sua representação mais 

marcante através dos Conselhos Sociais. A função desempenhada por estes arranjos 

institucionais é imprescindível para estimular a população a participar das ações do Estado. 

 Para possibilitar o exercício da cidadania e a aproximação do CAE com a sociedade 

civil, os seus membros devem atuar transparentemente, acompanhando e fiscalizando a 

aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar, além de traçar estratégias que 

promovam a participação popular na gestão pública.  

Entretanto, não foi possível observar empenho por parte dos conselheiros, os quais, 

apesar de participarem frequentemente das reuniões, não demonstram interesse em ser agentes 

ativos do conselho. Isto pode ser verificado quando parte dos membros não consideram ter a 

função de representar a sociedade e a maioria deles afirma não realizar visitas in loco para 

analisar as condições de qualidade e higiene dos alimentos, umas das principais atribuições 

dos conselheiros. 

A atuação eficiente do conselho é indispensável para a consolidação de uma gestão 

participativa. Os conselheiros apontaram que o CAE tem cumprido o seu papel diante da 

sociedade, contudo, observou-se que o nível de participação dos conselheiros não condiz com 
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a eficiência do conselho apontada por eles, visto que o órgão necessita de uma ampla 

dedicação por parte dos seus integrantes. 
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RESUMO: A produção do espaço urbano resulta de ações executadas por agentes que através 
de suas práticas reproduzem as relações de produção, essenciais ao processo de acumulação 
dominante na sociedade capitalista. São os proprietários dos meios de produção, proprietários 
de terras, empresas imobiliárias, e de construção, associadas ou não ao grande capital: o  
Estado. Para entender as transformações urbanas é necessário entender também a atuação 
desses agentes que produzem e reproduzem o espaço urbano e a relação estabelecida entre 
eles. Nesse contexto, a cidade cresce horizontalmente a partir da incorporação de novas áreas 
ao tecido urbano e verticalmente por meio da construção de edifícios. Sendo assim, 
propomos, neste trabalho, analisar o processo de expansão horizontal e vertical da cidade de 
Guanambi/BA a partir da atuação dos agentes produtores do espaço urbano. A metodologia 
utilizada consistiu em revisão bibliográfica e realização de pesquisas empíricas e documentais 
na prefeitura, em imobiliárias econstrutoras civis que atuam na cidade, além de pesquisa in 
loco com registro iconográfico. Constatou-se que as demandasprovocadas pelos novos 
moradores que chegam à cidade em busca dos serviços de educação e saúde, ou atraídos pelos 
empregos gerados através dos investimentos nos setores de energia, transporte e mineração, 
produziram forte dinâmica imobiliária levando à expansão dos loteamentos, à criação dos 
condomínios e ao início do processo de verticalização em Guanambi. 

Palavras–chave: expansão horizontal urbana,verticalização, mercado imobiliário 

CONSIDERATIONS ON REAL ESTATE DYNAMICS IN PRODUCTION 
OF URBAN SPACE GUANAMBI (BA) 

 

ABSTRACT: The production of urban space is the result of actions taken by agents through 
their practices reproduce the relations of production, essential to the dominant accumulation 
process in capitalist society. Are the owners of means of production, landowners, real estate 
companies and construction, associated or not to big business: the state. To understand the 
urban transformations is also necessary to understand the role of these agents that produce and 
reproduce urban space and the relationship established between them. In this context, the city 
grows horizontally from the incorporation of new areas into the urban fabric and vertically 
through the buildings. Therefore, we propose in this paper to analyze the process of horizontal 
and vertical expansion of the city of Guanambi/BA from the performance of the producing 
agents of urban space. The methodology consisted of a literature review and conducting 
empirical and documentary research in the city, in real estate and civil construction companies 
operating in the city, as well as research in loco with iconographic record. It was found that 
the demands caused by new residents flocking to the city in search of education and health 
services, or attracted by the jobs created through investments in energy, transport and mining, 
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produced strong real estate dynamics leading to the expansion of settlements, the creation of 
condominiums and early verticalization process in Guanambi. 
 
Keywords: urban horizontal expansion, vertical integration, real estate market 
 

INTRODUÇÃO 

Falar em produção do espaço urbano é falar da cidade sob a lógica da produção 

capitalista. A cidade cresce como reflexo das relações capitalistas de produção, portanto, ela é 

também o palco que materializa as características sociais apresentadas pela diferenciação das 

classes.  A expansão urbana resulta da atuação dos agentes que controlam e promovem as 

relações capitalistas no espaço urbano. Assim, para entendera dinâmica estabelecida na 

expansão urbana é necessário entender também a atuação dos agentes que produzem e 

reproduzem o espaço urbano, e a relação estabelecida entre eles. Sobre esses agentes, Corrêa 

afirma: 

 
Os agentes que modelam o espaço urbano são os proprietários dos meios de 
produção, proprietáriosde terras, empresas imobiliárias, e de construção,associadas 
ou não ao grande capital: o Estado. Sendo que cada ator tem suaestratégia, e os 
conflitos existentes entre os três primeiros são resolvidos peloEstado, 
simultaneamente ator e árbitro destes conflitos (CORRÊA, 1997, p. 122). 

 

Esses agentes  atuam  no  processo  de  expansão  urbana  através  de  estratégias 

espaciais de agentes imobiliários que atuam sobre o mercado de terras urbanas. Assim, o 

movimento dos capitais imobiliários abre novas frentes para o crescimento da cidade e o 

direciona espacialmente.  Para a consolidação  desse  processo  é  estabelecida  uma complexa 

rede de interações entre poder  público e o setor privado. Desse modo, a ação do poder 

público e dos agentes privados, somada a fatores infraestruturais e locacionais definem as 

áreas de expansão territorial urbana. 

O poder público atua como “elemento regulador” desta expansão com a criação de 

infraestruturas necessárias para a expansão imobiliária e  por  meio  do  crédito imobiliário.  

No Brasil, através do Programa Minha Casa Minha Vida, o poder público oferece as 

condições de crédito para a população consumir as formas residenciais e os agentes  

imobiliários  privados  oferecem  o  produto,  concretizando  uma  atuação simultânea  entre o 

público e o privado para  a expansão  urbana e configuração espacial de muitas cidades. 

A cidade de Guanambi, localizada no Centro-sul Baiano, tem se tornado palco de 

grandes transformações intra e interurbanas, refletidas em novos conteúdos sociais e 

econômicos, assim como em novos padrões de moradias, a exemplo dos condomínios 

horizontais fechados e dos edifícios. Segundo o Instituto Brasileiro de  Geografia 
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 e Estatística (IBGE, 2010), o município de Guanambi possui uma área de 1.296,656 Km², sua 

 população  total  era  de  78.833  habitantes,  sendo  62.565  pessoas  em  área  urbana 

 e 16.268  em  área  rural. Atualmente, estima-se que a sua população total seja de 86.320 

habitantes. 

A primeira expansão urbana de Guanambi ocorreu entre 1973 e 2007, período em que o 

desenvolvimento da cultura algodoeira no município e região provocou um incremento na 

população e na economia local. Nos primeiros anos do século XXI, a maior especialização 

dos serviços (novas faculdades, ampliação no setor de saúde), associada à inserção de novas 

lojas e mudanças nos padrões de consumo da população local (bares, restaurantes, 

supermercados, lojas de eletrônicos, de eletrodomésticos e de roupas), implicou uma nova 

lógica na configuração do espaço urbano da cidade. Além disso, a instalação de alguns 

empreendimentos nos setores de mineração (exploração do minério de ferro), energia 

(instalação do parque eólico) e transportes (construção da Ferrovia Oeste Leste - FIOL), em 

Guanambi e região, constituíram-se em elementos potencializadores de novas demandas para 

a cidade e suas imediações. Observou-se uma nova expansão da malha urbana com a criação 

de vários loteamentos e a construção de novos edifícios. 

Segundo Ribeiro (1997) o mercado de terras urbanas foi criado em função da separação 

entre propriedade privada e capital imobiliário. O século XIX marcou a consolidação do 

mercado urbano de terras, desencadeando a expansão urbana a partir dos loteamentos. 

Caracterizados pela exclusividade social, sistemas de segurança, muro, funcionalidade e 

autonomia administrativa, os loteamentos e condomínios fechados correspondem a espaços 

privatizados, fechados e monitorados para residência, consumo, lazer e trabalho. Sendo assim, 

este artigo tem como objetivo analisar o processo de expansão horizontal e vertical da cidade 

de Guanambi-BA a partir da atuação dos agentes produtores do espaço urbano. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada no desenvolvimento do projeto consistiu em revisãobibliográfica de 

autores como Corrêa (2005), Spósito e Sobarzo (2006), Henrique (2010) e outros; realizou-se 

pesquisas empíricas em corretoras imobiliárias que atuam na cidade como: Wellington Engenharia 

(WE), Empreendimentos, Incorporações e Administração Imobiliária LTDA (EMPRIL), Bastos & 

Souza, Malheiros Corretor de Imóveis, Araújo & Abade Corretores, André Luiz Corretor ena 

Secretária de Infraestrutura; além de pesquisas in loco com registro iconográfico. 

Procurou-se identificar quem são os produtores destes espaços, qual o número de condomínios e 

edifícios, suas características e ano de criação, além da variação dos preços dos lotes 
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urbanos.Realizou-se entrevistas com corretores de imóveis e com pessoas relacionadas ao 

desenvolvimento e expansão da cidade. Por fim, as informações foram sistematizadas e analisadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao realizar pesquisa bibliográfica e de campo observou-se que a sociedade capitalista 

promove a desigualdade e segregação espacial, pois ao produzir a cidade atual, encontra nos 

agentes promotores do espaço urbano a condição de moldar este espaço segundo suas próprias 

lógicas. Esta situação foi encontrada em Guanambi, verificou-se uma grande expansão do 

setor imobiliário na cidade nos últimos cinco anos com a atuação de novas imobiliárias e 

ofertas de lotes e imóveis em diferentes áreas da cidade. As imobiliárias que atualmente estão 

atuando na cidade são: Wellington Engenharia Negócios e Imobiliária (WE), 

Empreendimentos, Incorporações e Administração Imobiliária LTDA (EMPRIL), Bastos & 

Souza, Malheiros Corretor de Imóveis, Araújo & Abade Corretores e André Luiz Corretor 

(2015).  

O aumento da oferta foi também acompanhada pela elevação dos preços dos lotes como 

mostra a Tabela 1. A supervalorização dos lotes nos últimos anos se deve a dinâmica gerada 

por investimentos públicos e privados na cidade onde é possível verificar forte concentração 

de terras nas mãos de investidores que podem suportar as crises sem diminuir os preços dos 

terrenos ou desfazer-se de seus bens. Ocorreu também aumento da especulação imobiliária, 

pois existem muitos lotes vagos com preços altíssimos localizados nas áreas mais valorizadas 

da cidade. De acordo com o corretor André Luiz (2015), a oferta de lotes é grande em 

Guanambi, porém os preços também são altos. Nesse contexto,  o  espaço  urbano  é  ocupado  

seletivamente,  condicionado  pela renda, que é um instrumento econômico de reprodução da 

divisão social e econômica do espaço,  assegurando  a  adequação  dos  usos  do  solo  e  das  

classes  sociais  aos  distintos lugares do aglomerado urbano. Assim, as formas de morar 

concretizam a materialização das desigualdades ali expostas. 



 

10911 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

Tabela 1 -Expansão urbana em Guanambi 1999/2014.Ifbaiano, (Campus Guanambi), 2015. 
 
Ano de    
lançamento 

 
Loteamento 

Preço no 
lançamento (R$) 

 
Preço atual (R$) 

1999 Brindes 3.000,00 250.000,00 à 300.000,00 
2000 Morada Nova 1.000,00 65.000,00 à 80.000,00 
2001 Sandoval Morais I 20.000,00 120.000,00 à 150.000,00 
2003 Morada Por do Sol 1.600,00 60.000,00 à 80.000,00 
2005 Aeroporto Velho 90.000,00 250.000,00 à 300.000,00 
2005 Santo Antonio 10.000,00 130.000,00 à 150.000,00 
2007 Núcleo Habitacional 4.500,00 50.000,00 à 70.000,00 
2007 Sandoval Morais  20.000,00 120.000,00 à 150.000,00 
2007 Sandoval Morais II 20.000,00 120.000,00 à 250.000,00 
2007 Renascer 8.000,00 45.000,00 
2009 Renascer I 25.000,00 34.000,00 
2009 Renascer II 34.000,00 34.000,00 
2011 Santa Rita 10.000,00 35.000,00 à 40.000,00 
2012 Castro e Cotrim 16.000,00 40.000,00 
2013 Anita Cardoso 15.000,00 25.000,00 
2014 Boa Vista 25.000,00 34.000,00 
2014 Leocádia 52.500,00 52.500,00 
2014 J.Vilson 20.000,00 25.000,00 
2014/15 São Joaquim  - A partir de 38.000,00 
2014/15 Nova Esperança - 24.000,00 
2014/15 Santa Rita II 30.000,00 30.000,00 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014/2015. 
 

Observou-se o surgimento de novos empreendimentos imobiliários, que vendem além 

de um espaço físico para moradia, vendem-se a ideia de segurança e bem estar dos 

moradores/usuários. Com esse intuito foram lançados os condomínios de apartamentos: 

Residencial Vista Bella (no bairro Sondoval Moraes), o Residencial Palazzo Versalles (no 

bairro Brindes) e Park Premier Residence (no bairro Belo Horizonte) lançados em 2012; o 

Centro Médico (no Bairro São Francisco) lançado em 2013; e os condomínios fechados: 

Condomínio Residencial Eco Spar Resort, lançado em 2010, o Condomínio Empresarial, 

lançado em 2011 (localizado na BR 030 - saída para Caetité), o Park Boulevard Residence, 

lançado em 2012 e o Parque da Cidade, lançado em 2013. 

Loteamentos rurais como o Leocádia (Figura 1) também se destacam por apresentar 

lotes com área de 1500 m2, apresentando privilégio de viver numa área segura, com espaço 

para construção de chácaras, com infraestrutura básica, área para lazer, esporte e outras 

vantagens voltadas às classes média e alta. 
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Figura 1 - Loteamento Rural Leocádia.           Figura 2 - Residencial dos Pássaros Beija 

IFBaiano/Guanambi, 2015.                               Flor e Sabiá, IFBaiano/Guanambi, 2015. 

 

Em função do déficit habitacional que havia na cidade, foram construídos conjuntos 

habitacionais pelo Programa Minha Casa Minha Vida como: Residencial Monte Azul, com 

500 unidades entregues em 2011; Residencial dos Pássaros Sabiá e Beija Flor (figura 2) e 

Residencial das Árvores Aroeira e Massaranduba, estes dois com 600 unidades cada um, 

foram entregues em 2014. Em 2011 também foram construídas 100 casas pela prefeitura e 

anexadas ao Residencial Monte Azul. Ao todo foram entregues 1.800 unidades habitacionais 

na cidade. Atualmente encontra-se em construção o Residencial Gurungas com 300 unidades 

previstas para serem entregues até o final do ano de 2015.  

Embora programas como o Minha Casa Minha Vida facilitem o acesso à moradia, não 

há interesse das diferentes classes do capital envolvidas na produção de imóveis em produzir 

moradias populares. Além disso, é comum a ocorrência de fraudes, pois pessoas que já 

possuem moradias acabam sendo contempladas com uma casa construída através do 

Programa Minha Casa Minha Vida, enquanto outras continuam sem moradias.  

Além da expansão dos loteamentos e condomínios, em Guanambi iniciou-se um 

processo de verticalização da cidade influenciado pela demanda de moradias por 

trabalhadores de empresas como a Renova Energia e estudantes da Faculdade Guanambi. A 

partir de 2009 quatro novos edifícios foram lançados, destacando o Residencial Vista Bella, o 

Residencial PalazzoVersalles,o Park Premier Residence e o Centro Médico Guanambi. 

Edifícios para aluguel comercial são mais procurados como o Centro Médico Guanambi 

(figura 3), localizado ao lado do Hospital do Rim no Bairro São Francisco, foi vendido 100% 

no período de lançamento.  

Embora o processo de verticalização seja tímido, este vem sendo estimulado pela 

demanda ocasionada pelo fluxo estudantil e pela instalação de empresas na região. A 
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expansão urbana em Guanambi vem acompanhada da especulação imobiliária que além de 

promover segregação socioespacial, provoca desrespeito ao meio ambiente. Um exemplo são 

as lagoas que estão sendo aterradas para fazerem loteamentos desrespeitando também as leis 

de uso do solo urbano (Figura 4). 

 

 

Figura 3 - Centro Médico Guanambi.  Figura 4 - Lagoa aterrada, para tornar a 

                IFBaiano/Guanambi, 2015.      área loteável. IFBaiano/Guanambi, 2015. 

 

Os proprietários fundiários exercem pressões junto ao Estado, sobretudo a nível 

municipal, visando interferir no processo de leis de uso do solo e zoneamento urbano. Em 

Guanambi para que um loteamento seja aprovado, além de estar de acordo com todas as leis 

de ocupação do solo, foi criada uma lei municipal onde todo loteamento deve ser asfaltado, 

como se observa no loteamento Renascer II (Figura 5). Esta lei foi articulada de forma 

estratégica para desestimular pequenos proprietários que por não possuírem renda suficiente 

para adequar o loteamento às exigências da lei, são obrigados a entregar suas terras às 

imobiliárias para que elas o façam. Além disso, esta lei provoca o aumento no preço dos lotes 

tornando-os cada vez menos acessível às camadas mais pobres da sociedade. 

Em Guanambi os financiamentos são responsáveis pela maior parte do capital que 

dinamiza os investimentos imobiliários, além disso, tem um papel fundamental no acesso à 

moradia pelas classes menos favorecidas, ressaltando a importância dos financiamentos do 

Programa Minha Casa Minha Vida do governo federal (figura 6). 
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        Figura 5 - Loteamento Renascer II.        Figura 6 - Casas construídas no loteamento 

        IFBaiano/Guanambi, 2015.                       Anita Cardoso para serem comercializadas por 

                                                              Financiamentos.   IFBaiano/Guanambi, 2015. 

 

Em Guanambi é notável a expansão urbana horizontal, no ano de 2014 seis loteamentos 

foram lançados. Segundo funcionários da Secretaria de Infraestrutura, este aumento no 

número de loteamentos é acompanhado pelo aumento no número de construções.  A maioria 

dos compradores de lotes e imóveis são moradores de Guanambi, funcionários públicos, 

profissionais liberais, funcionários de empresas particulares, trabalhadores autônomos e 

investidores da região. Há vendas para moradores da região de influência de Guanambi, sendo 

estas realizadasprincipalmente para os investidores que visam a especulação imobiliária. 

Os investimentos feitos por grupos empresariais regionais, nacionais e estrangeiros no 

município de Guanambi e no entorno imediato, nos setores de energia, transporte e 

mineração, estão dinamizando muitos outros setores da cidade, e criando novas demandas no 

setor imobiliário. Porém, segundo a corretora de imóveis Bastos & Souza, 30% dos imóveis 

da cidade são alugados por empresas e estes apresentam preferência por casas, assim, 

aproximadamente 500 apartamentos estão vazios na cidade. 

 

CONCLUSÕES 

As ações dos poderes público e privado foram decisivas no arranjo espacial da 

cidade de Guanambi. Constatamos que a presença de instituições de ensino superior, a 

diversificação dos serviços de saúde e os novos empreendimentos nos setores de energia, 

transporte e mineração deram mais solidez à economia da cidade, gerando novas 

demandas. Estas, por sua vez, abriram as possibilidades para que o capital imobiliário 

promovesse grandes transformações no espaço urbano de Guanambi.  

Como parte da dinâmica profunda e acelerada de reestruturação das cidades pelo 

capital, ocorreu em Guanambi uma acelerada expansão urbana produzindo novas 
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configurações espaciais que resultam das estratégias dos agentes imobiliários que atuam 

no mercado de terras urbanas, como os proprietários de terras, as imobiliárias e as 

construtoras civis. É este movimento que abre novas frentes para o crescimento da cidade 

com a criação dos loteamentos, condomínios e da verticalização. 

A criação dos condomínios fechados e dos novos edifícios e loteamentos, alvo da 

especulação imobiliária, promoveram nos últimos três anos a supervalorização dos 

imóveis na cidade. Além disso, houve o aumento das construções, sendo que a maior 

parte do capital que dinamiza estes investimentos, é proveniente do Programa Minha 

Casa Minha Vida. 
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RESUMO: Conhecer o comportamento do consumidor assim como o processo decisório de 
compra e os fatores que influenciam na sua decisão é uma ferramenta de alto teor diferencial, 
possibilita conhecer os consumidores assim como prever e investigar seus gostos, 
necessidades e anseios a fim de satisfazê-los. O comportamento do consumidor, em sua 
primeira viagem, é um tema pouco abordado, porém é de suma importância para entender os 
aspectos que levam uma pessoa a entrar em férias e verificar sua satisfação, sendo desse modo 
essencial para o sucesso do negócio turismo. Portanto, empresas que atuam em Alagoas 
podem entender seus consumidores e investir esforços para atingir diretamente nesses pontos. 
Turismo constitui essencial recurso alagoano, sendo importante conhecer os fatores que 
contribuem para a tomada de decisão do consumidor em sua primeira viagem doméstica. 
Presente artigo, compreende os fatores que influenciam, o consumidor final, segmentado ao 
nicho maceioense, a tomar a decisão de realizar ou não as compras. Fatores esses que podem 
ser classificados de maneira abrangente, como: sociais, culturais, pessoais e psicológico; de 
elementos considerados externos ou internos de cada consumidor; da forma como estes se 
comportam diante de determinados estímulos, através de considerações formadas por crenças 
ou sentimentos. Esse, investiga como ocorre o processo decisório desse consumidor, através 
dos fatores que influenciam na decisão de sua primeira viagem turística, interpreta e torna 
mais clara as questões comportamentais envolvidas. Deu-se exploratório e qualitativo, 
operacionalizado por meio do método indutivo, técnica de pesquisa entrevista em 
profundidade, e instrumento, roteiro de entrevista estruturado. 
Palavras–chave: Comportamento do Consumidor; Processo de Decisão; Destinação 
Turística. 
 
 

CONSTRUCTION OF A CUSTOMER BEHAVIOR TEMPLATE FOR 
MACEIÓ CITIZENS DURING THEIR FIRST DOMESTICAL TOURISM 
TRIP 
 
ABSTRACT: Knowing consumer behavior, the decision-making process of buying as well as 
factors that influence their decision is a highly differential tool. It allows to know the 
consumers, predict and investigate their tastes, needs and desires in order to satisfy them. On 
a first trip, consumer behavior is a rarely discussed topic, but it is fundamental to understand 
the factors that led people to go on vacation and determine their satisfaction, thus essential for 
the success of the tourism industry. Companies operating in Alagoas must understand their 
customers and invest efforts to directly reach these needs. Tourism is an important industry in 
Alagoas, with multiple touristic areas on the coastline and some countryside historical 
heritage sites.  For being of such vital importance to local economy, it is important to know 
the factors that contribute to the consumers' decision making on thier first domestic trip. 
Focusing on the local niche, this article presents the factors that influence the final consumer 
in taking the decision whether to book a trip or not. These factors can be classified broadly as: 
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social, cultural, personal and psychological; elements considered external or internal to each 
consumer; how they behave to certain stimuli through considerations based on beliefs or 
feelings. This paper investigates how the consumers' decision-making process occurs, through 
the factors that influence their decision on their first tourist trip as well as interprets and 
clarifies the behavioral issues involved. It proves exploratory and qualitative, operationalized 
through the inductive method, in depth interview research technique, instrument and 
structured interview. 
KEYWORDS: Consumer Behavior; Decision Process; Tourist destination 
 

INTRODUÇÃO 

A importância de se estudar o comportamento do consumidor advém da necessidade das 

altas gerências das organizações entenderem o consumidor, suas motivações e os fatores que 

influenciam em suas decisões de compra, assim como o consumo e o pós-consumo de bens e 

serviços, a fim de tomar decisões gerenciais. As decisões tomadas pelo consumidor afetam 

diretamente a economia, visto que esta está orientada para o consumo. Segundo Schiffman e 

Kanuk (2007, p. 7), o estudo do comportamento do consumidor foi de fundamental 

importância para a chamada segmentação de mercado. 

Segundo Mowen e Minor (2003, p. 3), o comportamento do consumidor estuda as 

unidades compradoras, assim como as trocas envolvidas “[...] na aquisição, no consumo, e na 

disposição de serviços, experiências e ideias”. Na fase de aquisição, os pesquisadores avaliam 

os fatores que influenciam nas decisões de compra do consumidor. Na fase de consumo, os 

pesquisadores avaliam como o produto é utilizado pelo consumidor e quais são as 

experiências obtidas por eles ao usá-lo. Na fase de disposição do produto, Schiffman e Kanuk 

(2007, p. 5) afirmam que “o estudo do comportamento do consumidor é o estudo de como os 

indivíduos tomam decisões de gastar seus recursos disponíveis (tempo, dinheiro, esforço) em 

itens relacionados ao consumo”. Para Mowen e Minor (2003, p. 3), as unidades compradoras 

se diferenciam dos consumidores pelo simples fato de a palavra consumidor restringir a 

compra a uma única pessoa, enquanto que as unidades de compra são mais abrangentes, 

englobando tanto o consumidor individual como grupos de indivíduos. Assim, Kotler (2006, 

p. 172) afirma que “o comportamento de compra do consumidor é influenciado por fatores 

culturais, sociais, pessoais e psicológicos”. 

O setor terciário, também conhecido como setor de serviços, vem crescendo e se 

desenvolvendo, de forma que já desponta como um dos principais setores da economia 

mundial. Hoje, em alguns países desenvolvidos, sua participação na economia supera o setor 

secundário. Dentro do setor terciário, o turismo vem sendo chamado de peça-chave para o 

desenvolvimento socioeconômico. O turismo em Alagoas vem sendo alvo de diversas 
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campanhas governamentais para aumentar sua atratividade turística durante a Copa do Mundo 

de Futebol 2014 que focam as praias e a boa localização do Estado e relação as cidades-sedes 

de alguns jogos. Daí surge à curiosidade e a necessidade, de além de entendermos o 

comportamento do consumidor turístico que vem de fora, é importante sabermos quais os 

fatores que afetam o processo de tomada de decisão do consumidor maceioense em sua 

primeira viagem turística doméstica. 

Pode-se afirmar que o objetivo geral do artigo é investigar quais fatores ou atributos que 

influenciam na tomada de decisão para realização de uma viagem de turismo, dentre os 

residentes de Maceió-AL. Sendo respectivamente seus específicos: a) verificar como ocorre o 

processo de tomada de decisão do consumidor maceioense de atividades turísticas, em sua 

primeira viagem dentro do estado de Alagoas.  b) estudar as atitudes dos turistas de Maceió - 

AL, visando delinear o processo decisório, por intermédio dos fatores que influenciam a 

determinação e escolha de uma destinação em uma primeira viagem turística. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

De acordo com Castro (2006, p. 30), o conhecimento científico difere do conhecimento 

leigo no que se refere ao seu discurso, que ajuda a chegar a conclusões mais confiáveis. Esta 

confiabilidade é atribuída ao método científico, que aplica o seu rigor ao produto final. No 

entanto, o uso inadequado do método durante o desenvolvimento de uma pesquisa 

comprometerá os seus resultados finais, que não serão aprovados quando forem passar pelo 

crivo da falseabilidade.  

No que compreende o levantamento de dados iniciais, esta pesquisa é documental e 

bibliográfica. Segundo Lakatos e Marconi (2007, p. 176), os dados colhidos na pesquisa 

documental são primários, e se restringem a documentos. Gil (2009, p. 50) afirma que “a 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”.  

Para dar continuidade ao levantamento de dados, esta pesquisa se utilizará de estudos de 

campo. De acordo com Gil (2009, p. 57), os estudos de campo buscam se aprofundar nas 

questões propostas. Devido ao não conhecimento das variáveis a serm investigadas, esta será 

uma pesquisa exploratória. Segundo Cooper e Schindler (2003, p. 131), a área a ser estudada 

pode ser pouco desbravada, o que justifica a sua exploração, e, desse modo, conhecê-la 

melhor. Malhotra (2006, p. 100) afirma que “o objetivo da pesquisa exploratória é explorar ou 

fazer uma busca em um problema ou em uma situação para prover critérios e maior 

compreensão”.  
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O método científico em que esta pesquisa se baseará é o indutivo. Segundo Lakatos e 

Marconi (2007, p. 86), ele faz uso de dados verídicos particulares para fazer uma 

generalização. De acordo com Guedes (1997, p. 115), o método indutivo permite a 

generalização de uma proposição a partir de proposições menores. Segundo Gil (2009, p. 10), 

este método se baseia nos ideais dos empiristas, que entendem que “o conhecimento é 

fundamentado exclusivamente na experiência, sem levar em consideração princípios 

preestabelecidos”.  

Segundo Cooper e Schindler (2003, p. 131), as pesquisas exploratórias utilizam 

principalmente as técnicas qualitativas. Esta pesquisa se fundamentará nas técnicas 

qualitativas. Para Kotler (2006, p. 105), a pesquisa qualitativa pode ser utilizada pelos 

profissionais de marketing para avaliar o consumidor. McDaniel e Gates (2006, p. 120) dizem 

que “a pesquisa qualitativa pode ser usada para analisar as atitudes, sentimentos e as 

motivações de um grande usuário”, e que “os dados da pesquisa não estão sujeitos a análise 

de quantificação ou quantitativa”. Aaker (2004, p. 206) afirma que “os dados qualitativos são 

coletados para se conhecer melhor aspectos que não podem ser observados e medidos 

diretamente”.  

O método de contato a ser usado é a entrevista em profundidade, gravada com gravador 

digital. Segundo Malhotra (2006, p. 164), a entrevista em profundidade é realizada de forma 

individual e direta. Para Kotler (2006, p. 109), o contato pessoal possibilita ao entrevistador 

fazer mais perguntas e observar o entrevistado.  

O instrumento de coleta de dados será um Roteiro de Entrevista Estruturado. O roteiro 

de pesquisa estruturado pré-determina e padroniza as perguntas a serem feitas pelo 

entrevistador, de modo que possibilita a extração de diferenças entre as respostas dos 

entrevistados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observando o descrito na metodologia supracitada, para a produção de resultados desse 

artigo, fora necessária a realização de catorze entrevistas, aplicando questionário qualitativo, 

com maceioenses em sua primeira viagem turística doméstica, entendamos aqui como 

doméstica a viagem turística usufruída no próprio território do viajante. Após o período de 

realização das entrevistas, iniciamos o processo de transcrições destas para facilitar a análise 

dos dados, as respostas das perguntas dos questionários aplicados foram enquadradas em 

categorias e posteriormente expostas em gráficos e percentagem, para que a análise se 

represente também em dados, os quais nos auxiliaram na compreensão dos sujeitos da 
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pesquisa e suas determinações quanto ao processo de tomada de decisão no empreendimento 

de uma viagem turística doméstica, foco de nosso estudo, como o exemplo abaixo. 

 

Figura I: Questionário de Entrevista em Profundidade. Fonte: próprios autores deste 

artigo. 

Para melhor feitura da análise dos dados percebidos no processo de aplicação dos 

questionários, subdividimos estes, os quais possuem vinte e seis questões em seu total, em 

grupos de cinco questões, deixando, assim, o último grupo com seis questões para análise 

final. Essa divisão proporcionou fluidez e sistematicidade dos dados da análise. 

Após a demonstração dos resultados e análise desses propomos um modelo de tomada 

de decisão do consumidor do turismo, na tentativa de traçar o perfil do maceioense que 

empreende sua primeira viagem de turismo doméstico.  

Modelo de comportamento do consumidor maceioense em sua primeira viagem de 

turismo doméstico 

Para estruturarmos os dados observados em um possível modelo, necessitamos 

compreender como os consumidores estudados se comportam frente ao consumo turístico 

doméstico. Para tanto podemos, em forma propedêutica, tecer algumas considerações a 

respeito do consumidor, assim devemos pensar que o consumo surge de uma necessidade, 

assim sendo intencional, elaborado racionalmente, em que há definições de metas e objetivos, 

proporcionando, dessa forma, expectativas, e que para que o consumo seja satisfatório, essas 

expectativas construídas devem ser satisfeitas.  

No intuito de simplificar o modelo, desenvolveremos um que corresponda aos nossos 

objetivos e que seja prático e sistêmico, proporcionando melhor entendimento do que é 

proposto. Para isso, faz-se necessário compreender que os consumidores analisados são 

maceioenses e estão em sua primeira viagem de turismo doméstico.  
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Observando o início da entrevista, podemos afirmar que para toda viagem existe um 

“porquê”, um motivo “gatilho” que impulsiona o desejo de viagem, assim; o qual está 

intimamente construído por crenças, elemento cognitivo, e sentimentos, elemento afetivo 

(MOWEN e MINOR, 2003, p.142). Outrossim, podemos dizer que inicialmente há o motivo 

impulsionador e assim o denominaremos, podendo, assim, ser positivo, como as categorias 

‘conhecer lugares, gastronomia e cultura’, ‘visitar familiares’, ‘diversão’, entretanto pode 

também ser negativo, como ‘fuga da rotina’, ‘descanso’. Este motivo impulsionador, 

logicamente, é gerado por uma necessidade, essa antecede o processo e é concebido 

primitivamente, podemos denominar de necessidade primal, incorporando aos motivos 

impulsionadores percebidos, teremos as categorias supracitadas, com a adição da ‘Lua de 

Mel’ como categoria positiva.  

Assim, após o consumidor sentir uma necessidade primal de viajar, e desenvolver 

motivos impulsionadores os quais mobilizam a vontade, ele iniciará um processo de escolha 

de destinos que produz expectativas que podem suprir, a priori, tais necessidades evidenciadas 

pelos motivos elencados, e esses motivos se fundamentam e fatores essenciais, tais quais 

culturais: sociais, pessoais e psicológicos (KOTLER e KELLER, 2006, p. 184); decerto é o 

momento de aceitação e busca por destinos turísticos, em que o consumidor turístico 

maceioense, aceitará que necessita de uma viagem para satisfazer uma necessidade, para 

tanto, mesmo que de maneira rápida, realiza ‘planejamentos financeiros’ para viagens que 

lhes sejam acessíveis, elencando-as a partir de suas necessidade e motivos, podendo dessa 

forma surgir as categorias de relevância de escolha ‘boa hospedagem’ – deve ser um local em 

que apresente boas condições de hospedagem, ‘conhecer lugares, gastronomia e cultura’, 

‘fuga da rotina’ – deve proporcionar uma fuga total à rotina vivenciada, evidenciando o 

descobrimento de experiências novas, ‘gerar bem-estar’, ‘bom atendimento’; ‘descanso’.  

Após análise de possíveis destinos, o consumidor maceioense se posiciona em avaliação 

das alternativas, elencando a que melhor se adequa às suas necessidades e motivos, 

descartando as que não se enquadram no perfil desejado, aqui podem ser percebidas as 

categorias influenciadoras ‘divulgação e propaganda’ – a mídia tem papel relevante no 

processo de avaliação, ‘tempo livre’ – momento que coincida com as férias, ‘pesquisa 

individual’, ‘contato com as pessoas que já visitaram a destinação turística’ – fundamental 

papel do comumente denominado marketing boca a boca, ‘belezas naturais’ – principal 

categoria revelada nesse momento. Em seguida, depois da avaliação, o maceioense inicia o 

processo de tomada de decisão, que segundo Schiffman e Kanuk (2000, p. 394), como já 

supracitado, essa decisão é uma escolha dentre várias alternativas percebidas, em que o 
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consumidor tem várias opções de compra e, por isso, não há nenhuma força que o obriga a 

realizar determinada compra nem a tomar determinada atitude, dessa forma essa ação é uma 

decisão de responsabilidade de quem a toma; assim, nosso sujeito de pesquisa, define a sua 

destinação turística e está disposto, através de um meio de sacrifícios de ‘posses 

orçamentárias’ e de seu ‘tempo livre’, a adquirir de fato o produto turístico que, ainda 

hipoteticamente,  satisfará suas necessidades primais, justificadas pelos motivos 

impulsionadores. 

Doravante faz-se, de forma concreta, a aquisição, ou compra, do produto turístico 

almejado. Assim, há o período de gozo do produto turístico, em que as expectativas 

fomentadas podem, ou não, ser correspondidas, este torna-se um momento delicado, uma vez 

que se elas não são correspondidas não haverá sentimento de recompensa, podendo interferir 

significativamente nas próximas aquisições turísticas, bem como na disseminação de 

informações negativas sobre a destinação elencada, podendo não haver mais retorno do 

consumidor a tal destinação turística, esse é o momento de análise das experiências 

vivenciadas, em que pode-se observar as categorias analisadas em relação às expectativas 

idealizadas: ‘belezas naturais’ – mais relevante segundo a amostra, ‘valor gastronômico e 

cultural’, ‘intensidade da diversão’, ‘adequação financeira’, ‘qualidade da hospedagem’, 

‘segurança’, ‘hospitalidade’; constituindo assim a formação de novas necessidades, a 

posteriori retornando ao primeiro elemento do modelo, fechando um ciclo que espera-se 

ininterrupto; para esse momento revelam-se as categorias ‘expectativas satisfeitas’, ‘desejo de 

retorno’, ‘vivenciar novas experiências’, interferem, dessa forma, diretamente nas 

necessidades primais, como ilustrado no esquema abaixo. 

 

Figura II: Modelo de comportamento do consumidor maceioense em sua primeira 

viagem de turismo doméstico Fonte: próprios autores deste artigo 
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CONCLUSÕES 

Esta pesquisa nos proporcionou conhecer os fatores que interferem a tomada de decisão 

para o usufruto de uma primeira viagem de turismo doméstico, com foco em sujeitos que 

residem em Maceió, relevante faz-se 

 compreender que todos os entrevistados além de residirem em Maceió, são 

maceioenses, o que demonstra a maior confiabilidade nos dados obtidos.  

Com esse estudo percebemos que existem categorias de atributos que podem, através do 

processo de análise presente, direcionar quais são os fatores essenciais para a tomada de 

decisão desse consumidor turístico, para, então, através dessa percepção, traçarmos sugestão 

de possível modelo de comportamento do consumidor maceioense em sua primeira viagem de 

turismo doméstico, assim, é relevante observar, por exemplo, que categorias como ‘conhecer 

lugares’, ‘visitar familiares’, ‘lua de mel’, ‘descanso’, ‘fuga da rotina’, ‘diversão’, ‘conhecer 

gastronomia e cultura’, nos nortearam a compreender que essas são elencadas como 

categorias que justificam a necessidade e motivos básicos que impulsionam o consumidor de 

Maceió a decisão de usufruir o produto turístico almejado, o que nos proporcionou a 

observação de duas etapas propedêutica de “gatilho” para o modelo a ser desenvolvido, sendo 

denominadas de necessidade primal e motivo impulsionador, doravante, estudando e 

sistematizando outras categorias evidenciadas, perpassamos para a fixação das  próximas 

etapas do modelo, tais quais aceitação e busca por destinos turísticos, avaliação das 

alternativas, tomada de decisão, aquisição do produto turístico, gozo do produto turístico e 

análise das experiências vivenciadas e formação de novas necessidades¸ retornando, assim, 

para a primeira etapa e reiniciando o ciclo.  

Por tanto, conseguimos dessa forma desenvolver um simples e sistêmico modelo, o 

qual, de forma didática, nos ajuda a entender como ocorre o processo de tomada de decisão do 

consumidor maceioense de atividades turísticas, em sua primeira viagem doméstica, bem 

como estudar as atitudes dos turistas de Maceió - AL, as quais influenciam, no processo 

decisório, a determinação e escolha de uma destinação em uma primeira viagem turística.  

Como limitação relevante, podemos compreender que a amostra, mesmo que com o 

intuito subjetivo de pesquisa, é contusivamente reduzida para mobilizar generalizações, 

podendo ser melhor explorada e ampliada em momento futuro. 

Assim sendo, podemos afirmar que a presente pesquisa fora bem-sucedida ao apresentar 

resultados significativos e satisfatórios diante dos objetivos propostos para análise. O título 

deste tópico deve estar em negrito e alinhado à esquerda. Não deixar linha separando o título 

do texto.  
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RESUMO: O arcabouço normativo protetivo que reveste o trabalhador, o qual possui a finalidade de 
humanizar e dar um conteúdo ético social ao lucro proveniente da atividade capitalista, é constantemente atacado 
pelo empresariado que busca, de toda forma, reduzir os custos com os direitos básicos/fundamentais do trabalho, 
fruto de um processo histórico de constitucionalização. Um dos subterfúgios utilizados tem sido a constituição 
fraudulenta de cooperativas de trabalho, com o fim de desnaturar um verdadeiro vínculo empregatício, onde o 
empregador simularia essa relação por meio de um contrato de prestação de serviço com a cooperativa de 
trabalho, sendo esta uma intermediária de mãodeobra, indo contra todos os postulados axiológicos do 
cooperativismo. A pesquisa em tela faz uso de uma metodologia de análise qualitativa, usando-se os métodos de 
abordagem hipotético-dedutivos de caráter descritivo e analítico, tendo por fundo analisar os novos enunciados 
normativos da Lei nº 12.690 de 2012, que veio criar o marco regulatório das cooperativas de trabalho com fito de 
proporcionar uma clareza na relação jurídica entre o contratante e o contratado de forma a distinguir a relação 
empregatícia e a relação de prestação de serviço feito por uma cooperativa, de sorte a desestimular a prática 
odiosa do desvirtuamento do cooperativismo. 
Palavras–chave: Cooperativas de trabalho, fraude, relação de emprego, efetivação dos direitos sociais. 
 

BUILDING REGULATIONS OF SECOND WORKING COOPERATIVE 
THE DICTATES OF LAW Nº 12 690/12 
 
ABSTRACT: The normative framework that covers the protective worker, which has the purpose of 
humanizing and ethical content to the social profit from the capitalist activity is constantly attacked by 
entrepreneurs seeking in every way to reduce costs with the basic rights/fundamental labor, the result of a 
historical process of constitutionalization. One of the subterfuges used has been the creation fraudulent labor 
cooperatives, in order to denature a true employment relationship where the employer simulate this relationship 
through a contract of service with the cooperative, which is a intermediate hand labor, against all tenets of 
cooperative axiological. Research on screen makes use of a methodology for qualitative analysis, using the 
methods of approach hypothetical-deductive, descriptive and analytical, with the background to analyze the new 
normative provisions of Law nº 12,690 of 2012, which created the milestone regulatory cooperative work with 
aim to provide clarity on the legal relationship between the contractor and the contractor in order to distinguish 
the employment relationship and the relationship of service made by a cooperative, so as to discourage the 
abhorrent practice of coloring the cooperative. 
KEYWORDS: Work cooperatives, fraud, employment relationship, fulfillment of social rights. 
 
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O parágrafo único do art. 442 da Consolidação das Leis do Trabalho possui o seguinte 

enunciado normativo: “Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe 

vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços 

daquela”.56 

                                                           
5 Redação semelhante à do art. 90 da lei nº 5.764/71. Art. 90. Qualquer que seja o tipo de cooperativa, não existe 
vínculo empregatício entre ela e seus associados. 
6 O art. 30 da Lei nº 12.690/12 revogava o parágrafo único do ar. 442 da CLT. Todavia, tal artigo fora vetada 
pela Presidente da República pelas seguintes razões: “O dispositivo da CLT que se pretende revogar disciplina a 
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A partir do conteúdo redacional extraído do artigo supra, constataram-se condutas sinuosas de 

empresários, com o fim de burlar a envergadura normativo protecionista dada ao trabalhador 

empregado, de contratar parte significativa da mãodeobra, necessária ao empreendimento empresarial, 

via cooperativa de trabalho (cooperativas de mão de obra).7 

Sobre o art. 442 da CLT, assim se manifesta Maurício Godinho Delgado: “O objetivo da lei foi 

retirar do rol empregatício relações próprias às cooperativas - desde que não comprovada a roupagem 

ou utilização meramente simulatória de tal figura jurídica”.8 

Não eram situações raras, principalmente nos rincões do Brasil, fruto da sua dimensão 

continental, aquelas em que empresários fomentavam a criação de cooperativas de trabalho, impondo 

aos trabalhadores, como condição de contração, que se associassem à cooperativa. 

 

(...) com a introdução do parágrafo único ao art. 442 da CLT, pela Lei n. 
8.949/1994, prevendo que “qualquer que seja o ramo de atividade da 
sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus 
associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela”, propagou-
se pelo país a utilização de falsas cooperativas, entidades não raro criadas 
pelos próprios empreendedores com objetivo de intermediar o fornecimento 
de mão de obra subordinada, visando inserir o trabalhador na estrutura da 
empresa sem o correspondente reconhecimento do vínculo de emprego. (...)9 

 

Coteje que a constituição dessas cooperativas de trabalho tinha por real finalidade mascarar uma 

efetiva relação de emprego, de tal sorte a enquadrar aquele trabalhador como um “autônomo”, o que 

vinha por reduzir significativamente o custo social com o trabalhador, pois como o mesmo não seria 

“empregado”, não faria jus a 13º salário, piso salarial, hora extra, adicional noturno, férias, abono de 

férias, FGTS, dentre outros. 

Não só havia uma redução drástica com o custo das obrigações trabalhistas, como, também, 

tributário.  

Isso ocorre pelo fato de que uma das contribuições sociais do empregador para a seguridade 

social seria a contribuição patronal, a qual possui uma alíquota de 20% incidente sobre a folha de 

salários (base de cálculo). Ao contratar uma cooperativa, não se pode falar de salário, sendo a 

contraprestação financeira paga à cooperativa não incidente na base de cálculo da contribuição 

patronal. 
                                                                                                                                                                                     
matéria de forma ampla e suficiente, sendo desnecessária regra específica para as cooperativas de trabalho”. 
(Mensagem nº 331, de 19 de julho de 2012. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 20 de julho de 2012. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Msg/VEP-331.htm>. Acesso em: 
30 de julho de 2013). 
7 “As relações de trabalho do cooperado também não se encontram abrangidas pelo Direito do Trabalho, salvo se 
desvirtuadas de seus objetivos, o que ocorre com frequência, reclamando, inclusive, a eficiente atuação do 
Ministério Público do Trabalho, na propositura de ação civil pública na Justiça do Trabalho, em defesa dos 
interesses individuais homogêneos” (grifos nossos). (BARROS, Alice Monteiro de. Curso do direito do 
trabalho.  7º ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 182) 
8 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso do direito do trabalho.  10º ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 327. 
9 DELGADO, Gabriela Neves; AMORIN, Helder Santos. Os limites constitucionais da terceirização. São 
Paulo:  LTr, 2014, p. 36. 
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Como o empresário está por contratar os serviços de uma cooperativa de trabalho, a Lei nº 

8.212/91, que trata do custeio da seguridade social, determina uma alíquota de 15% no valor da 

prestação de serviços executada pela cooperativa de trabalho. 

A redução do custo fiscal é palmar, fruto de uma alíquota 5% menor, além do custo da prestação 

do serviço (base de cálculo) ser inferior aos encargos trabalhistas. 

Essa conjuntura fática, alhures descrito, ensejou a publicação da Lei nº 12.690, de 19 de julho 

de 2012, a qual vem dispor sobre a organização das cooperativas de trabalho; instituir o Programa 

Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho – PRONACOOP e revogar o parágrafo único do 

art. 442 da CLT. 

É cristalino que o escopo dessa lei foi criar um marco regulatório de forma a especificar os 

requisitos da licitude que configuraria o serviço prestado por uma cooperativa de trabalho, vindo a 

coibir o uso das mesmas como subterfúgio fraudulento aos direitos sociais dos trabalhadores. 

Fazendo uso de uma metodologia de análise qualitativa e utilizando-se os métodos de 

abordagem hipotético-dedutivos de caráter descritivo e analítico, buscar-se-á fazer uma apreciação das 

novidades normativas trazidas pela Lei nº 12.690/12. 

 
2. A COOPERATIVA DE TRABALHO (FRAUDULENTA) COMO INSTRUMENTO PARA 

ALIJAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS DO EMPREGADO 

2.1. Da cooperativa de trabalho 

Sobre o pálio do Código Civil de 2002, pode-se conceituar as cooperativas como uma pessoa 

jurídica de direito privado, sendo uma espécie de sociedade simples por determinação legal expressa. 

Esse seria um simplório conceito jurídico. 

Segundo a recomendação nº 193 de 2002 da OIT, cooperativa seria: “Para os efeitos desta 

Recomendação, o termo “cooperativa” significa associação autônoma de pessoas que se unem 

voluntariamente para atender a suas necessidades e aspirações comuns, econômicas, sociais e 

culturais, por meio de empreendimento de propriedade comum e de gestão democratica”. 

No que tange as cooperativas de trabalho, a Lei nº 12.690/12 trouxe uma definição legal: 

 

Art. 2º Considera-se Cooperativa de Trabalho a sociedade constituída por 
trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais 
com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor 
qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho. 

 

Nessa definição, se extrai, prontamente, que a finalidade da cooperativa é agregar ao 

trabalhador/sócio uma melhor condição para o exercício de suas atividades, seja no plano econômico, 

seja no plano das condições fáticas de exercício dessa atividade, o qual, numa relação subordinada de 

emprego, o mesmo não galgaria. Ou seja, a cooperativa reuniria condições onde o trabalhador 

granjearia um “plus” não ofertado quando do vínculo de emprego. 

O novo dispositivo legislativo explicitou as espécies de cooperativas de trabalho: 
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Art. 4º A Cooperativa de Trabalho pode ser:  
I - de produção, quando constituída por sócios que contribuem com trabalho 
para a produção em comum de bens e a cooperativa detém, a qualquer título, 
os meios de produção; e  
II - de serviço, quando constituída por sócios para a prestação de serviços 
especializados a terceiros, sem a presença dos pressupostos da relação de 
emprego.  

 

A cooperativa de trabalho de produção seria a cooperativa clássica, onde os trabalhadores, 

reunidos, detêm os meios de produção e, juntos, potencializam seus esforços, de sorte a imperar um 

sistema de mutualismo entre os mesmos. 

Já a cooperativa de trabalho de serviço teria a agremiação de trabalhadores, de uma determinara 

área ou de áreas afins, com o intento de prestar serviços de forma terceirizada.  

No art. 1094 do Código Civil, tem-se os predicados da cooperativa: I - variabilidade, ou 

dispensa do capital social; II - concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a 

administração da sociedade, sem limitação de número máximo; III - limitação do valor da soma de 

quotas do capital social que cada sócio poderá tomar; IV - intransferibilidade das quotas do capital a 

terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança; V - quórum, para a assembleia geral funcionar 

e deliberar, fundado no número de sócios presentes à reunião, e não no capital social representado; VI 

- direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital a sociedade, e qualquer que 

seja o valor de sua participação; VII - distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das 

operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado; 

VIII - indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da 

sociedade. 

Destarte, no art. 3º da Lei nº 12.680/12, é erigida a tábua axiológica de uma cooperativa de 

trabalho, a qual se pode aplicar para toda modalidade de cooperativa: 

 

Art. 3º A Cooperativa de Trabalho rege-se pelos seguintes princípios e 
valores:  
I - adesão voluntária e livre;  
II - gestão democrática;  
III - participação econômica dos membros;  
IV - autonomia e independência;  
V - educação, formação e informação;  
VI - intercooperação;  
VII - interesse pela comunidade;  
VIII - preservação dos direitos sociais, do valor social do trabalho e da livre 
iniciativa;  
IX - não precarização do trabalho;  
X - respeito às decisões de assembleia, observado o disposto nesta Lei;  
XI - participação na gestão em todos os níveis de decisão de acordo com o 
previsto em lei e no Estatuto Social.  
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Os enunciados do Código Civil e da Lei das cooperativas de trabalho dialogam num mesmo 

sentir, ou seja, tem-se a criação de uma pessoa jurídica de direito privado (sociedade simples), onde 

esta seria um instrumento provedor de interesses sociais frente ao regime capitalista numa era de 

globalização, na qual o capital se movimenta em frações de segundos para o mercado de maior 

lucratividade (capital gerando capital).10 

Como sociedade, tem-se a reunião de pessoas, as quais aderem de forma voluntária, adquirindo 

uma quota social, esta intransferível (sociedade de pessoas e não de capital), constituindo sua gestão 

fruto de uma participação coletiva, onde o voto é por pessoa e não por quantidade de quotas (“uma 

pessoa um voto”), sendo o resultado das operações econômicas distribuído proporcionalmente em 

função do nível de trabalho ou operação perpetrada pelo sócio. 

Portanto, teleológicamente, a cooperativa busca efetivar um conjunto de garantias sociais em 

prol da dignificação do trabalhador, nos termos dos direitos fundamentais de 2º dimensão, esculpidos 

na Constituição Federal de 1988. Ter-se-ia uma forma de economia solidária fruto de um processo de 

mitigação dos efeitos deletérios de uma economia de mercado sem regulação. 

 

2.2. Dos elementos configuradores da licitude da cooperativa de trabalho 

Em virtude do uso das cooperativas de trabalho de prestação de serviços pelos empresários de 

formar a dissimular uma efetiva relação empregatícia, a Lei nº 12.690, de 2012, traz expresso o que já 

era sabedor: é ilícito utilizar a cooperativa como intermediária de mão de obra. 

Para configurar a licitude da cooperativa, é imprescindível aferir certos elementos, o que lhe dá 

contornos genuinamente de uma cooperativa. 

Primeiramente deve estar presente a dupla qualidade ou condição, por este elemento o 

trabalhador seria sócio e cliente da cooperativa. Ou seja, a cooperativa tem por fulcro promover 

serviços ao sócio/cooperado, pois é criada em função dele. 

 

O princípio da dupla qualidade informa que a pessoa filiada tem de ser, ao 
mesmo tempo, em sua cooperativa, cooperado e cliente, auferindo as 
vantagens dessa duplicidade de situações. 
Isso significa que, para tal princípio, é necessário haver efetiva prestação de 
serviços pela Cooperativa diretamente ao associado - e não somente a 
terceiros. (...)11 

 

                                                           
10 “Na economia de mercado, em que assenta a sociedade do trabalho, as empresas, submetidas a um regime de 
concorrência intensa, buscam, obstinadamente, o melhor resultado possível de suas atividades. Atingir esse 
objetivo implica a redução dos custos da produção, que se reflete nos direitos sociais, especialmente os 
trabalhistas, com a precarização do contrato de trabalho, efetivada por meio de flexibilização e des-
regulamentação das relações laborais”. (SOARES FILHO, José. Sociedade Pós Industrial. Os impactos da 
globalização na Sociedade, no Trabalho, na Economia e no Estado. Curitiba: Juruá, 2007, p. 125). 
11DELGADO, Mauricio Godinho. Curso do direito do trabalho.  10º ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 328. 
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Constatando, no caso concreto, que as operações dessa cooperativa resumem-se, tão somente, a 

prestar serviços a terceiros, olvidando qualquer atividade em prol do sócio/cooperado, ter-se-ia uma 

típica situação de intermediação de mão de obra, via cooperativa. 

Como a natureza da cooperativa é a de uma sociedade simples, são imprescindíveis, para a 

concepção de qualquer sociedade, os requisitos da pluralidade de sócios e do affectio societatis.12 

Esse affectio societatis seria a manifestação de vontade, a intenção, o querer se reunir em 

sociedade. Quando certas empresas obrigam o trabalhador a se associar à cooperativa como requisito 

da sua contração, por óbvio que a validade da construção dessa cooperativa está maculada bem como 

estão maculadas as relações dela decorrentes. 

Como citado outrora, a cooperativa tem em sua essência uma administração promovida por uma 

gestão democrática, que congrega a participação dos sócios/cooperados nas tomadas de decisões. 

De tal sorte, constatando in loco que na cooperativa de trabalho não há registro de atas das 

assembleias, ou que há apenas ata da assembleia de constituição da cooperativa, ou que as mesmas são 

raríssimas em face do tempo de existência da cooperativa,13 tem-se uma instituição fraudulenta que 

está intermediando mão de obra.  

Atente que, sem assembleias periódicas, não há uma gestão participativa na cooperativa, sendo 

as tomadas de decisões sobre o trilhar dessa sociedade tomada por um verdadeiro “chefe/patrão”, o 

que perverte o conceito e a missão de cooperativa. 

Gize-se que os trabalhadores se reúnem em cooperativa com o propósito de melhorar sua 

condição de trabalho, vindo a potencializar seus ganhos econômicos, tendo uma retribuição pessoal 

diferenciada.  

 

De fato, o que justifica a existência da cooperativa - e as vantagens que essa 
figura recebe da ordem jurídica - é a circunstância de que ela potencia as 
atividades humanas e das organizações cooperadas. As cooperativas são 
protegidas pelo Direito porque potenciam o trabalho humano.  
Efetivamente, a cooperativa permite que o cooperado obtenha uma 
retribuição pessoal, em virtude de sua atividade autônoma, superior àquilo 
que obteria caso não estivesse associado. (...)14 

 

Quando de um processo fiscalizatório, vindo um auditor fiscal do trabalho averiguar que o 

sócio/cooperado realiza um serviço no qual o mesmo não aufere uma vantagem, um “plus”, pelo 

contrário, está numa situação social inferior daquele que exerce o trabalho autônomo ou como um 

efetivo empregado, infere pelo desvio de finalidade dessa cooperativa. 

Afinal, vislumbra-se a constituição de uma cooperativa como fraudulenta quando da 

inexistência de capital próprio da cooperativa, ou seja, se a cooperativa não é detentora dos meios de 

                                                           
12 Cf. REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 30º ed. São Paulo: Saraiva, 2011. V. I, p. 461. 
13 Exemplo: a cooperativa existe há 5 anos e só consta a realização de três assembleias.  
14DELGADO, Mauricio Godinho. Curso do direito do trabalho.  10º ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 329.  
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produção, mas sim, terceiros, que tomam o serviço da cooperativa, esta não passa de uma 

intermediadora.  

Do mesmo modo, tem-se essa ilicitude quando da divisão não isonômica dos resultados, sejam 

eles positivos ou negativos. Principalmente, no caso do não repasse dos prejuízos aos 

sócios/cooperados, afere que os mesmos não são os responsáveis pelos riscos da atividade, sendo esta 

suportada por terceiro, vindo isso a configurar uma subordinação, sobrepujando qualquer ideário 

cooperativista. 

Noutro falar, configurado fraude a constituição das cooperativas, ter-se-á a formação do vínculo 

de emprego entre a empresa tomadora do serviço e o pseudo-sócio/cooperado. Assim são os termos da 

súmula 331, I do TST: “I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-

se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 

6.019, de 03.01.1974)”. 

Toda essa jurisprudência é construída a partir da cláusula geral provinda do art. 9º da CLT: 

“Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a 

aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação”. 

Tem-se a prevalência da primazia da realidade sobre a forma jurídica desvirtuada para mascarar 

um autêntico vínculo de emprego. 

 

2.3. Requisito formal trazido pela Lei nº 12.690/12 para licitude da cooperativa de trabalho de 

prestação de serviço 

Perfilhado o contexto problemático do desvio de finalidade na constituição de cooperativas de 

trabalho, especificamente da prestadora de serviço, bem como dos elementos materiais que imbricam 

o desenvolvimento legítimo dessa cooperativa, é aventado um tecido normativo infraconstitucional, 

por meio da Lei nº 12.690/12, que subscreve um instrumento formal desvelador da licitude ou ilicitude 

das atividades da cooperativa. 

Assim prescreve o §6º do art. 7º da lei explicitada: “As atividades identificadas com o objeto 

social da Cooperativa de Trabalho prevista no inciso II do caput do art. 4º desta Lei, quando prestadas 

fora do estabelecimento da cooperativa, deverão ser submetidas a uma coordenação com mandato 

nunca superior a 1 (um) ano ou ao prazo estipulado para a realização dessas atividades, eleita em 

reunião específica pelos sócios que se disponham a realizá-las, em que serão expostos os requisitos 

para sua consecução, os valores contratados e a retribuição pecuniária de cada sócio partícipe”.  

O instrumento normativo supra exige que, para a prestação de serviço feita pelos 

sócios/cooperados de uma cooperativa de serviço fora das dependências da cooperativa, é 

imprescindível a criação de uma coordenação, a qual terá duração de um ano ou tempo equivalente à 

prestação de serviço, tendo a mesma a função de determinar, com a participação dos sócios 

interessados em prestar os serviços, as condições para a execução do mesmo, o valor a ser contratado e 

a retribuição de cada cooperado. 
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Durante o exercício das fiscalizações, se o auditor do trabalho identificar, num trabalho 

realizado por sócios de uma cooperativa de serviço, sendo este executado no interior do 

estabelecimento empresarial, não sendo constatado a constituição dessa coordenação nos moldes 

acima descrito, haverá a presunção (relativa) da intermediação da mãodeobra, enunciando uma 

verdadeira relação empregatícia, nos termos do §2º do art. 17 da lei das cooperativas de trabalho: 

“Presumir-se-á intermediação de mão de obra subordinada a relação contratual estabelecida entre a 

empresa contratante e as Cooperativas de Trabalho que não cumprirem o disposto no § 6º do art. 7º 

desta Lei”.  

 

2.4. Composição de um arcabouço de prerrogativas sociais em favor do sócio/cooperativo 

O sócio/cooperado, ao realizar um serviço, seria enquadrado como um trabalhador autônomo, 

não perfazendo, assim, jus ao largo espectro de direitos sociais cobertos numa relação empregatícia.  

Em face disso, justificou a proliferação de cooperativas de trabalho de serviço, como fito de 

enquadrar um autêntico trabalhador empregado como autônomo para não arcar com os devidos custos 

sociais. 

Não descuidando da realidade desses sócios/cooperados das cooperativas de serviço, a Lei nº 

12.690/12 introjeta no sistema um grupo de garantias sociais mínimas, anteriormente inexistentes, que 

se assemelham às dos trabalhadores em relação empregatícia, amparando esses sócios/cooperados. 

Portando, assim se delineia o art. 7º da citada lei: A Cooperativa de Trabalho deve garantir aos 

sócios os seguintes direitos, além de outros que a Assembleia Geral venha a instituir: I - retiradas não 

inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência deste, não inferiores ao salário mínimo, 

calculadas de forma proporcional às horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas; II - duração do 

trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, exceto 

quando a atividade, por sua natureza, demandar a prestação de trabalho por meio de plantões ou 

escalas, facultada a compensação de horários; III - repouso semanal remunerado, preferencialmente 

aos domingos; IV - repouso anual remunerado; V - retirada para o trabalho noturno superior à do 

diurno; VI - adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas; VII - seguro de 

acidente de trabalho.  

Afere-se que essa tábua de prerrogativas sociais esculpida em prol do sócio/cooperado, 

assemelhando ou igualando diversos direitos sociais aplicados numa relação de emprego, tem dois 

intentos específicos: a) dignificar e humanizar o trabalho realizado por esse sócio/cooperado; b) 

constituir um arcabouço normativo de caráter indutor, o qual desestimularia a tentativa de fraude nas 

relações de emprego, ocultada pela fachada de uma cooperativa de trabalho de serviço, tendo em vista 

que o custo social em relação ao sócio/cooperado seria semelhante ou se aproximaria do custo do 

trabalhador empregado. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A criação e a promoção dos direitos sociais vêm de um longo processo de revoluções, 

questionamentos, pleitos, com o intuito de gerar a igualdade e dignificar a pessoa através do seu 

trabalho, proporcionando-lhe um processo de desenvolvimento e crescimento, em todos os aspectos. 

Nessa plêiade houve o surgimento de economias solidárias, entre elas destaca-se a figura de 

cooperativas, as quais teriam a missão de equilibrar a busca de lucro da economia de mercado em 

relação ao desenvolvimento social dos trabalhadores. 

Todavia, distorções são perpetradas no mundo dos fatos com o intento de “malferir” a pessoa do 

trabalhador de todo um contexto de direitos básicos num processo de mera mercandajem da mão de 

obra, chancelando a coisificação da “pessoa humana”. 

É nessa toada que cooperativas de trabalho de serviço são constituídas, muitas vezes, como 

entidades intermediadoras de mão de obra, com o desiderato de mascarar uma real relação de emprego 

(pessoal, subordinada, não eventual, mediante remuneração) para desacobertar o trabalhador de todo o 

arcabouço de direitos fundamentais previsto na Constituição, reduzindo o custo social do empresário 

que contrata o serviço da “cooperativa” e compondo uma situação de extrema prejudicialidade ao 

trabalhador, pois não está auferindo a ele os frutos e as potencialidades de uma legítima cooperativa e 

nem protegendo-o pelos baluartes jungidos na relação de emprego. 

A Lei nº 12.690/12, nessa conjuntura, tem por preceito teleológico inserir uma moldura 

normativa capaz de desestimular e coibir a utilização de cooperativas como intermediária de mão de 

obra, desenhando de forma palmar os elementos que constituem uma cooperativa lícita, além de inovar 

ao estruturar suportes mínimos aos sócios/cooperados das cooperativas de trabalho, semelhante 

(“quase igual”) aos direitos sociais dos trabalhadores em relação de emprego. 

É ululante que essa estrutura mínima/básica de prerrogativas sociais vem por dignificar, 

humanizar, a figura do homem em suas relações de trabalho, quando realizada no seio de cooperativas 

de trabalho. 
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RESUMO: Este estudo analisou o uso de sistemas de informação automatizados em empresas da 
microrregião de Picos-PI e evidenciou os benefícios e dificuldades identificados na prática após sua 
implantação, além de destacar os principais motivos que impedem a automatização de empresas que 
não possuem sistemas dessa natureza, e com isso descobriu se os receios de quem não possui SI, são 
realmente os desafios encontrados na prática por quem implantou e faz uso desses sistemas, e dessa 
forma pode servir de modelo que incentive a implantação de SI’s automatizados nas empresas. Trata-
se de um estudo de casos múltiplos onde para esse conhecimento foram realizadas entrevistas e 
aplicado questionários com os representantes das empresas, abordando informações sobre a 
implantação de sistemas, as dificuldades encontradas, as melhorias notadas, entre outros elementos 
relevantes. 

Palavras–chave: dificuldades, implantação, melhorias, sistemas de informação 

 

CHALLENGES AND PROCESS BENEFITS EXPANSION AND 
MAINTENANCE OF PHYSICAL MEDIUM ENTERPRISES FOR 
VIRTUAL FOCUSED ON PICOS-PI MICROREGION 
 
ABSTRACT: This study aims to analyze the use of automated information systems in micro 
enterprises Picos-PI to disclosing its benefits and difficulties identified in practice after its 
implementation, in addition to highlighting the main reasons that prevent automation companies that 
do not have systems such, and thus find out whether the fears of those who do not have SI, are really 
the challenges encountered in practice by those deployed and makes use of these systems, and thus 
serve as a model to encourage the implementation of SI's automated in companies. It is a study of 
multiple cases where this knowledge for interviews were conducted and applied questionnaires with 
representatives of enterprises, addressing information on the implementation of systems, the 
difficulties encountered, the noted improvements, among other relevant elements. 
 
KEYWORDS: difficulties, implementation, improvements, information systems 
 

INTRODUÇÃO 

Com o aumento na quantidade de informações disponíveis nas empresas surgiu a necessidade 

do trabalho integrado entre as áreas que a compõe, o que dificulta o armazenamento, a recuperação e a 

integração dessas informações, tornando-se uma tarefa onerosa e pouco confiável. Também movidas 
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pelos avanços constantes das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e as rotineiras 

mudanças no mercado, as instituições buscam a automação de seus processos através de sistemas de 

informações, motivadas em muito pelos seus benefícios e possíveis vantagens agregadas. 

Os sistemas de informações são responsáveis pelos dados acerca de tudo aquilo que for 

considerado significativo para a organização, além disso, são capazes de estruturar os dados e 

informações e auxiliar no controle e tomada de decisões cooperando com os responsáveis na análise 

de problemas e complexidades (LAUDON; LAUDON, 2007). É possível notar sistemas dessa 

natureza em hospitais, universidades, escritórios, administradoras de condomínios, empresas de 

viagem e muitas outras. Com isso, é cada vez mais comum a expansão das organizações para o meio 

virtual, seja automatizando o processo de gerenciamento, ampliando seu alcance comercial ou 

aumentando a interação com clientes. Porém, as empresas encontram ou podem se deparar com 

desafios que dificultam esse processo de automação, sendo necessário estudo prévio das necessidades, 

dos riscos e das metodologias utilizadas para que os possíveis benefícios sejam alcançados.  

Este estudo tem como objetivo analisar o uso de sistemas de informação automatizados em 

empresas da microrregião de Picos-PI buscando evidenciar seus benefícios e dificuldades identificados 

na prática após sua implantação, além de destacar os principais motivos que impedem a automatização 

de empresas que não possuem sistemas dessa natureza, e com isso descobrir se os receios de quem não 

possui SI, são realmente os desafios encontrados na prática por quem implantou e faz uso desses 

sistemas, e dessa forma servir de modelo que incentive a implantação de SI’s automatizados nas 

empresas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa, que pretende colaborar para o aperfeiçoamento do conhecimento acerca dos 

sistemas de informação automatizados, tem como foco principal descrever e analizar como ocorrem os 

métodos de decisão, seleção, implantação e utilização de sistemas de informação, constatando, nas 

empresas estudadas, quais benefícios e desafios ocorrem, buscando contribuir para o esboço de um 

modelo teórico que relacione estes benefícios e desafios às características dos sistemas de informação 

encontradas na literatura científica e ao contexto onde esses sistemas estão inseridos. 

Desta forma, além da exploração bibliográfica, o presente estudo visa o levantamento de dados 

com o intuito de analisar o uso estratégico das tecnologias de informação fundamentando-se em uma 

pesquisa qualitativa e exploratória, que de acordo com Gerhardt e Silveira (2009) pesquisas dessa 

natureza consistem em, a partir dos resultados, explicar o porquê dos acontecimentos, exprimindo o 

que pode ser feito; e proporcionar maior familiaridade com o problema, construindo hipóteses e 

tornando-o mais esclarecedor.  

Os individuos sujeitos ao estudo foram os donos, gerentes e funcionários das empresas 

visitadas. Os dados foram coletados por meio de entrevistas com questionários semiabertos, 
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previamente elaborados pelo próprio pesquisador, contendo tanto questões subjetivas (abertas) quanto 

objetivas (fechadas) abordando assuntos de natureza completamente impessoal. 

A pesquisa foi realizada em 30 empresas da cidade de Picos e microrregião, onde foram 

ouvidas 3 pessoas por instituição, perfazendo um total de 90 indivíduos entrevistados. As 

organizações visitadas são de variados ramos de atuação – tendo em vista que o foco do 

estudo é o impacto e o levantamento dos benefícios e desafios apontados pelos entrevistados 

das organizações – que possuem ou não um sistema de informação automatizado no auxílio 

das atividades em que atuam. No caso das empresas visitadas mas que não possuem sistemas 

de informação automatizado, o foco da entrevista foi voltado a evidenciar os porquês ou 

dificuldades da não implantação de um sistema dessa natureza. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na aplicação da pesquisa os representantes foram inicialmente questionados se a empresa a qual 

exerciam suas funções possuia ou não um sistema de informação automatizado, e isso levou à divisão 

dos resultados em dois grupos tendenciosamente iguais, com metade dos entrevistados representando 

organizações com SI’s automatizados, como pode ser percebido no Gráfico 1. 

 

 
Gráfico 11 – Divisão da pesquisa. Persquisa coletada, 2016. 

 

A partir desse ponto foram realizadas perguntas específicas para cada grupo. Outro aspecto 

investigado foi em relação aos benefícios percebidos pelos entrevistados após a implantação e 

utilização do SI, como exposto no Gráfico 2.  
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Gráfico 12 - Benefícios percebidos. Pesquisa coletada, 2016. 

 

Analisando o gráfico percebe-se que inúmeros benefícios forma notados pelo colaboradores e 

com percentuais elevados de percepção, dentre eles: agilidade no gerenciamento; redução custos; 

redução de retrabalho e desperdícios; aumento na interação com clientes; aumento da produtividade; 

redução de erros; segurança da informação; melhoria no controle de atividades; além de outros. Vale 

ressaltar a agilidade no gerenciamento, benefício notado de forma quase que unânime pelos 

entrenvistados, perfazendo 97,8% dos registros. Destaque também para a “redução de retrabalho e 

desperdícios” e “aumento da produtividade”, ambos com 93,3%. No item “Outro” os entrevistados 

puderam apontar diferentes vantagens além das listadas, sendo mencionados os fatores: vantagem 

competitiva; maior qualidade e confiança das informações; e melhoria na tomada de decisões, 

totalizando juntos um percentual considerável de 66,7% das indicações.  

Os representantes das organizações com sistema de informação implantado também foram 

questionados de forma subjetiva a listarem os principais desafios enfrentados na prática, os resultados 

foram tabulados e apresentados de forma gráfica como observa-se no Gráfico 3.  

 

 
Gráfico 13 - Desafios enfrentados na prática pelas empresas com SI implantado. Pesquisa coletada, 2016. 
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Analisando o Gráfico 3 nota-se que o “Treinamento de funcionários” foi o principal desafio 

enfrentado por essas empresas sendo citado por todos os entrevistados, seguido por “Resistência a 

mudanças” com 95,6%. Outra dificuldade enfrentada e que chamou bastante antenção foi “Problemas 

com suporte técnico do sistema” pois se trata de um fator externo que depende da pessoa/empresa 

prestadora do serviço de software mas que não deixa de ser um grande desafio e foi citado por 66,7% 

dos entrevistados. “Ausência de pessoal qualificado” e “Equipamentos obsoletos” também foram 

bastante mencionados e atingiram 46,7% e 40% respectivamente.   

De forma análoga ao questionamento que gerou o Gráfico 3, os representantes das empresas que 

não possuem SI automatizado implantado apontaram os principais motivos que impedem a 

automatização de seus estabelecimentos. Os resultados foram colocados na forma gráfica e podem ser 

observados no Gráfico 4.  

 

 
Gráfico 14 - Desafios mencionados por representantes de empresas que não possuem SI automatizado. Pesquisa 

coletada, 2016. 

 

Examinando o Gráfico 4 observa-se que os principais empecílhos da automatização dessas 

empresas estão relacionados a parte financeira com “Custo de manutenção” e “Investimento elevando” 

totalizando 91,1% cada, que são justificados, inclusive, por outro fator que também foi bastante 

mencionado pelos entrevistados que é a “Falta de informação acerca de efeitos e benefícios” (42,2%). 

E essa falta de informação dos empreendedores além de privá-los dos benefícios desses sistemas 

(Gráfico 2), gera “Desconfiança” (75,6%) e os fazem “Acreditar que seu negócio não necessita” de 

automação (82,2%). Esses são fatores que precisam ser desmitificados bem como afirma a literatura 

especializada e é evidenciado pelo estudo em questão. Porém dois fatores mencionados merecem 

destaque por também serem percebidos na prática por quem faz uso desses sistemas em suas 

organizações, são eles: “Medo das mudanças” (77,8%) – Análogo a resistência a mudanças, Gráfico 3 

– e “Pouco conhecimento em TI” (44,4%) – Análogo a ausência de pessoal qualificado, Gráfico 3.      

Os próximos dois gráficos (Gráfico 5 e Gráfico 6) apresentam resultados de questionamentos 

direcionados aos individuos das empresas com SI implantado. Os representantes dessas organizações 
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foram questionados quanto ao grau de importância do sistema de informação como apoiador dos 

processos de negócio, rotinas administrativas e suporte e as respostas podem ser observadas no 

Gráfico 5. 

 

 
Gráfico 15 - Grau de importância do SI. Pesquisa coletada, 2016. 

 
Observa-se a partir do gráfico que 68,9% dos questionados consideram como de máxima 

relevância, e 15,6% ainda consideram relevante o papel do SI como apoiador dos processos de 

negócio nas organizações em que atuam. Isso evidencia a percepção dos usuários em relação ao SI 

como componente indispensável à organização, além de um fator de sobrevivência e competitividade 

no mercado. Apesar disso, alguns respondentes se mostraram indiferentes (11,1%) ou o consideraram 

pouco relevante (4,4%). 

Em seguida buscou-se evidenciar o grau de confiança dos entrevistados acerca das informações 

geradas pelo SI, em vista disso eles foram questionados se utilizam de outros meios de consulta para 

tomada de decisões e os resultados podem ser vistos no Gráfico 6. 

 

 
Gráfico 16 - Outros meios de consulta para tomada de decisões. Pesquisa coletada, 2016. 

 
Identifica-se que 77,8% não utilizam de outros meios de consulta para tomarem suas decisões, 

ou seja, confiam e encontram nos relatórios gerados pelo SI as informações necessárias e a partir delas 

chegam a uma definição. Os demais fizem uso de algum outro meio de consulta como forma de 

auxiliá-los em suas decisões, seja por “Anotações manuais” (20%), “Planilhas” (4,4%) entre “Outros” 

(4,4%), juntos eles formam o grupo dos que não confiam totalmente no SI para isso. Pode-se concluir 
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ainda que há similaridade com o que os entrevistados afirmaram no Gráfico 5 onde certa porcentagem 

se mostrou indiferente ou considerou o SI pouco relevante.    

 

CONCLUSÕES 

Sob a perspectiva de evidenciar os principais benefícios e desafios acompanhados na 

prática por quem faz uso de sistemas de informação automatizados em sua organização, além 

de revelar os principais motivos e dificuldades que impendem os gestores da microrregião de 

Picos – PI de o utilizarem, conclui-se que as vantagens da utilização de SI’s são inúmeras e 

podem de fato serem percebidas na prática. 

Agilidade no gerenciamento foi o principal benefício relatado, e o treinamento de 

funcionários o maior desafio. Os motivos relacionados a parte financeira, como: acreditar que 

o investimento é muito elevado igualmente seu custo de manutenção, foram os principais 

obstáculos informados por quem não faz uso de um SI automatizado.   

Além disso, notou-se uma certa discrepância entre as dificuldades que impedem 

gestores de automatizarem suas organizações dos desafios enfrentados na prática por quem já 

automatizou seu negócio, principalmente em função da falta de informação que gera 

desconfiança e acaba mistificando fatores. Mas de maneira geral os usuários reconhecem a 

importância dos sistemas de informação principalmente em função de seus inúmeros 

benefícios.        
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RESUMO: O presente trabalho se propôs a estimular os alunos a desenvolver a cidadania, 
através da elaboração e execução de projetos sociais. Participaram do projeto os alunos do 
terceiro período do curso de Bacharel em Administração, ao todo foram realizados seis 
subprojetos.  Observou-se que ao finalizar os trabalhos os alunos sentiam-se motivados e 
realizados em fazer parte de projetos sociais, como voluntários. Proporcionou aos estudantes 
uma reflexão acerca dos problemas da sociedade e despertou neles a sensibilização como 
futuros administradores. 
Palavras–chave: voluntariado, comunidade e gestão social. 
 

DEVELOPING CITIZENSHIP: A WORK PERFORMED IN 
ADMINISTRATION COURSE 
 
ABSTRACT: This study aimed to encourage students to develop citizenship through the 
development and implementation of social projects. The Project is composed by the students 
of the third degree of the course of Bachelor in Business Administration, six subprojects were 
performed at all. It was observed that at the end of the plan, the students felt motivated and 
carried out in part of social projects as volunteers. It gave students a reflection on the 
problems of society and aroused them about the awareness as future managers. 

KEYWORDS: voluntary, community and social management 
 

INTRODUÇÃO 

Percebe-se que hoje a globalização e a criação de novas tecnologias de processos 

acessíveis estão gerando alta competitividade entre as organizações, que em meio a este 

cenário procuram outras saídas para se diferenciar e conquistar novas fatias de mercado. As 

empresas têm buscado na responsabilidade social esse diferencial competitivo, através da 

busca por soluções sustentáveis. Este será o maior desafio do empresariado no século XXI, 

crescer economicamente, porém preocupando-se com questões sociais. Neste sentido se torna 

cada vez mais necessária a reflexão, disseminação e proposição de ideias e práticas por 

gestores capacitados que consigam tornar realidade a sustentabilidade empresarial. 

No cenário atual do ensino nos cursos de Bacharelado em Administração os alunos 

estão sendo ensinados a serem capitalistas. Porém necessitamos despertar nos estudantes a 

cidadania, a preocupação com o bem estar social da comunidade. Hoje, as empresas buscam 

ligar sua imagem a empresas socialmente responsáveis, pois isso agrega valor agrega valor ao 
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produto final. Como líderes nossos alunos precisam refletir sobre a temática responsabilidade 

social. Como fazer isso, se não, levando-os a desenvolver seus valores relacionados a 

cidadania. De acordo com Schwartz (1992; SCHWARTZ; BILSKY, 1987, aput Bilsky, 2009) 

“valores são crenças e metas conscientes que guiam a seleção e avaliação de ações, objetivos, 

pessoas e situações”. No que diz respeito ao conteúdo e à função, os valores demonstram 

respostas que as sociedades e os indivíduos atribuem a três exigências e deveres universais: as 

necessidades dos indivíduos como seres biológicos, as exigências da interação social 

associadas e as condições para o bem-estar e a sobrevivência da coletividade (BILSKY,2009). 

As pessoas precisam se preocupar mais com os problemas coletivos e desvincular-se 

um pouco do individualismo. Pensar o bem estar comum é importante, mas em meio ao 

capitalismo tem se perdido. Conforme Covre (1995, p. 9) “sua proposta mais funda de 

cidadania é a de que todos os homens são iguais ainda que perante a lei, sem discriminação de 

raça, credo ou cor”. Nos como cidadãos que somos possuímos responsabilidade social, com o 

meio ambiente e com a comunidade. 

Poter (1971) descreve que “Não habitamos o mundo somente através do trabalho, 

mas fundamentalmente através do cuidado e da amorosidade”. Daí a necessidade de trabalhar 

nossos alunos, para que se tornem capazes de enxergar além do valor econômico que os 

produtos possuem. 

Esta artigo surge do relato de um projeto de extensão intitulado “Elaboração e 

execução de projetos sociais”, que buscou dentro da disciplina de Gestão social levar os 

alunos a realidade das comunidades locais da cidade de Paraíso do Tocantins - TO. Onde 

puderam participar ativamente de um projeto social elaborado por eles mesmos. O projeto os 

trouxe a uma vivência prática das vantagens de fazer algo em benefício da comunidade 

carente da cidade. O objetivo principal do projeto era levá-los a realizar uma atividade 

voluntaria já que a grande maioria nunca havia feito isso anteriormente, porém superou as 

expectativas, beneficiando várias pessoas e podendo beneficiar muitas outras como no caso da 

brinquedo teca que será relatado no artigo. Cortina (1991) afirma que o trabalho voluntário 

contribui na construção do bem comum e ainda na motivação ética para participação ativa e 

crítica na democratização efetiva do Estado nas dimensões sociais, políticas e econômicas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização deste trabalho os alunos foram divididos em grupos de seis 

componentes, onde cada grupo buscaria desenvolver e executar um projeto social na 
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comunidade carente de Paraíso do Tocantins. Aqui serão chamados de G1, G2, G3, G4, G5 e 

G6. 

Todos os grupos tiveram o prazo de 30 dias para pesquisar junto a comunidade os 

problemas sócias e definir qual projeto realizariam. O G1 optou por realizar um trabalho 

voltado a minimizar a resistência de crianças a internação hospitalar, através da arrecadação 

de brinquedos junto aos comerciantes, realização de palestras com as crianças sobre higiene 

pessoal e uma feijoada beneficente para arrecadar fundos para a reestruturação da brinquedo 

teca do Hospital. O G2 arrecadou cestas básicas junto aos comerciantes e comunidade para a 

casa de apoio a dependentes químicos, que atualmente se mantém através de doações. 

Foram realizadas palestras sobre bulliyng na escola pelo G3, com crianças em uma 

invasão de famílias na cidade de Paraíso do Tocantins. Já o G4 orientou crianças sobre os 

cuidados e manutenção do meio ambiente, a palestra foi realizada em contato com o meio 

ambiente proporcionando um momento de lazer as crianças na Serra do Estrondo, ponto 

turístico da cidade. 

Depois de conhecer a história de vida de uma família carente, o G5 se sensibilizou a 

ajudar a família arrecadando cestas básicas. Por fim, o G6 realizou atividades recreativas com 

as crianças de um bairro carente, falaram sobre religião, comportamento e fizeram várias 

dinâmicas.  

Com o auxilio da professora de português estes alunos produziram redações relatando 

como eles se sentiram ao desenvolver um projeto social e trabalhar como voluntário em uma 

atividade que os levou a efetivamente exercer a gestão social fora da sala de aula. Também 

fora exposto em sala de aula imagens da execução do projeto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O presente trabalho proporcionou aos estudantes uma reflexão acerca dos problemas da 

sociedade, buscou a sensibilização destes futuros administradores, para que em futuro próximo 

as empresas da região onde estes estudantes estarão atuando como gestores tenham a 

preocupação de realizar projetos de responsabilidade social.  

Os projetos encontraram durante seu desenvolvimento vários parceiros, que se 

solidarizaram e ajudaram os alunos. No G1 contou com a colaboração da equipe 

multidisciplinar para orientar as crianças quanto a higiene pessoal, bem como os comerciantes 

que doaram um total de 126 novos brinquedos que hoje estão no hospital a disposição das 

crianças que ali, se encontram internadas, trazendo a eles melhor qualidade de vida durante o 
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período de internação. A comunidade se envolveu na realização da feijoada e os alunos 

conseguiram arrecadar verba suficiente para reestruturar a brinquedo teca do hospital. 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

Figura 1 

Fonte: autor. 

 

Os alunos dos G2 e G5 conseguiram arrecadar as cestas básicas junto a comunidade e a 

igreja, e assim, contribuir de forma solidária com a casa de apoio a dependentes químicos e a 

família em dificuldades. 

As crianças que foram atendidas pelos G3 e G4 tiveram um momento de recreação e 

aprendizado, que os alunos acreditam que levaram para a vida. Eles puderam visualizar os 

problemas sociais existentes nas casas destas crianças e aprender muito com essa experiência. 

O projeto levou os alunos ao contato direto com os problemas sociais existentes na 

comunidade da cidade em que vivem e onde nunca haviam percebido a necessidade de 

realizar algo parecido. Eles relataram na redação que fizeram que a maioria deles nunca havia 

realizado trabalho voluntario. Também disseram que se sentiram motivados durante o 

processo e que fariam novamente tal atividade. Descreveram o quão gratificante foi para eles 

todo o processo, sentiram-se autorealizados em proporcionar a comunidade algo que eles 

mesmos pensarem e colocaram em prática para a melhoria de sua condição. 

Teoria e prática devem sempre caminhar de mãos dadas para que o aluno vivencie e 

aprenda com essa vivência a criar soluções para problemas existentes, de forma critica e 

reflexiva. O trabalho atendeu ao que era esperado, estimular nos alunos a cidadania, uma vez 

que eles serão futuros administradores a frente de grandes empresas de nossa região e 

precisarão pensar a responsabilidade social dentro de suas empresas. 

Acredita-se que seja importante estimular o desenvolvimento da cidadania nos alunos 

do curso de administração, para criar profissionais preocupados com os problemas sociais e 

não só capitalistas. São poucos os trabalhos voltados para essa temática tão importante em 
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nossos dias atuais. As universidades necessitam trabalhar esta questão que inicialmente pode 

ser considerada um valor pessoal, mas que pode ser trabalhada. 

 

CONCLUSÕES 

Imensuráveis são os benefícios que este trabalho proporcionou aos alunos, uma vez 

que, qualitativamente buscou-se trabalhar seus valores. Eles sentiram-se autorealizados ao 

contribuir com a sociedade através de uma pequena atitude social que foi além de uma 

simples disciplina ministrada em sala de aula, para uma ação e atitudes que devem ser 

fomentas nas pessoas e nas empresas. É preciso reestabelecer esta relação entre empresa e 

sociedade, uma agregando valor a outra. As pessoas necessitam doar um pouco mais de si 

mesmas a atividades de cunho social, proporcionando momentos de solidariedade, ajudando 

as pessoas das comunidades que passam por muitas dificuldades. Consequentemente, a 

empresa que possui um olhar social agrega valor ao seu produto final. E os profissionais que 

tiverem este perfil serão requisitados. 

Levá-los a ver de perto as dificuldades destas comunidades os levou a compreender a 

importância do trabalho voluntario para a sociedade, o que a disciplina, sozinha em sala de 

aula não poderia fazer. Trazer essa vivência para suas vidas os fizeram pessoas melhores. 

Alguns deles relataram que antes da experiência costumavam reclamar de tudo e de todos e 

que agora conseguem dar valor a tudo que possuem. 

Este projeto estimulou nos alunos a preocupação com o bem estar social. O objetivo 

do trabalho foi concluído. Sugiro a Instituição realizar novos projetos como este, visando 

integrar os alunos a realidade social, de forma que eles sintam-se parte de um projeto maior 

que é tornar-nos mais sensíveis aos problemas sociais. 
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RESUMO: O artigo visa diagnosticar o perfil socioeconômico, produção e a comercialização 
do mel cultivado no município de Nova Olinda – TO. A região norte e considerada a região 
com maior destaque relacionado a produção de mel devido a Associação de Apicultura de 
Nova Olinda (AANO). Ela e composta por 35 associados no qual utilizam a produção para 
obter renda e conseguintemente desenvolver a região de forma positiva. Foi aplicado 
questionários semiestruturados no período de novembro 2015 a julho de 2016, com visitas a 
campo obtendo dados significativos. Foi identificado que a apicultura exerce uma função 
importante no âmbito econômico regional, entretanto, não e considerada uma única fonte de 
se obter renda. Com a criação da “casa de mel” o valor do produto teve uma valorização 
considerável, a comercialização do mel ainda e feita de forma direta em sua grande parte, 
entretanto, a procura pelo mel aumentou consideravelmente nos últimos anos. 
 
Palavras–chave: mel, abelhas, desenvolvimento, produção 
 

DIAGNOSIS OF BEEKEEPING IN NEW OLINDA CITY, TOCANTINS 
 
ABSTRACT: The article aims to diagnose the socioeconomic profile, production and 
marketing of honey cultivated in Nova Olinda – TO. The northern region and considered the 
region most notably related to honey production due to Beekeeping Association of Nova 
Olinda (AANO). She and composed of 35 members in which use production for income and 
conseguintemente develop positively region. It was applied semi-structured questionnaire in 
the period from November 2015 to July 2016, with field visits obtaining meaningful data. It 
was identified that beekeeping plays an important role in regional economic context, however, 
is not considered a single source to obtain income. With the creation of “honey house" the 
product of value had a significant appreciation, the marketing of honey and still made directly 
for the most part, however, the demand for honey has increased considerably in recent years. 
 
 
KEYWORDS: honey, bees, development, production 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

A apicultura e uma das atividades no agronegócio tocantinense que mais se destacaram 

nos últimos anos. Responsável por promover o desenvolvimento econômico, sustentável e 

humano, também e considerado um ramo lucrativo com rápido retorno econômico. Segundo 



 

10950 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

ABADIO FINCO et al (2010) devido as características climáticas, bioma local propicio e 

áreas e regiões livres da contaminação de defensivos agrícolas a produção de Mel torna se tão 

satisfatória.   

O Tocantins produziu no ano de 2015 cerca de 130 toneladas de Mel com uma 

progressão crescente para o próximo ano (SECOM, 2016). São mais de 1.300 produtores 

envolvidos neste processo, divididos em 52 Associações e duas Cooperativas Apícolas 

(SEAGRO, 2015). A cidade de Nova Olinda está localizada ao norte do estado. A região é 

considerado referência na produção de Mel no âmbito regional com uma produção acima de 

17 toneladas/ano. Essa produção e derivada da associação local que e responsável pelo 

processo de coleta e processamento do Mel. Atualmente a associação conta com 35 membros.  

Apesar de todos os dados positivos sobre a produção de Mel neste local, não se tinha 

dados sobre á atual situação de produção. Sendo assim, a pesquisa surgiu no intuito de 

diagnosticar os dados de produção do Mel, fatores ligados ao perfil do produtor, produção de 

Mel e a situação atual de comercialização. A pesquisa ocorreu no período de novembro 2015 

a julho de 2016 com visitas aos apiários e reuniões com os associados. A metodologia 

utilizada foi qualitativa com aplicação de questionários e entrevistas com os mesmos. É 

importante ressaltar que esse conteúdo e apenas um complemento do trabalho geral 

desenvolvido na região norte, no qual foi avaliado diversos fatores e condicionantes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área em estudo compreende á Associação dos Produtores de Mel, localizado no 

município de Nova Olinda a 335 km de Palmas. A mesma está situada na região norte, 

mesorregião ocidental do Tocantins na microrregião da cidade de Araguaína. O estudo foi 

realizando a campo com aplicação de questionários semiestruturados aos apicultores 

Associados. No estudo foram utilizadas ferramentas de pesquisa qualitativa, pois os 

resultados foram obtidos em ambiente natural. Segundo Rewet et al., (1993) apud Campos 

(2015), no ambiente natural, dentro do método qualitativo de pesquisa, o pesquisador não 

coleta dados somente, mas serve como “instrumento” através dos dados coletados.  

A pesquisa ocorreu no período de novembro de 2015 a julho de 2016 com visitas in 

loco visando obter dados sobre o perfil socioeconômico, produção de Mel e comercialização 

do Mel cultivado pelos associados. Foi identificado um total de 35 associados com uma 

produção diversificada com uma estrutura de organização devido a “Casa de Mel”, estrutura 

criada pelos associados. Após aplicação dos questionários, foram tabulados os dados e 
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consequentemente divididos em áreas afins, tais como, de produção, gestão e 

desenvolvimento pelo qual o projeto buscou diagnosticar. Foram avaliados nesse trabalho 

apenas os dados responsáveis pela produção do Mel e suas areas fins.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Perfil Socioeconômico  

Há 19 anos foi criada a Associação de Apicultura de Nova Olinda (AANO). A mesma 

conta com 35 associados derivados da agricultura familiar. E caracterizado agricultura 

familiar, a propriedade rural ou localidade especifica onde a terra é a mão de obra agrícola 

estão intricadamente ligados à família (LAMARCHE, 1997). Os produtores exercem essa 

atividade de forma complementar, ou seja, não utilizam somente a produção de mel como 

única fonte de renda, apesar do satisfatório retorno econômico.  

A média de idade e 45 anos, com experiência na atividade de 6 anos. Todos os 

produtores informaram que já buscaram financiamento em algum momento da atividade, são 

proprietários da terra e buscam aperfeiçoamento constante através dos cursos e palestras 

ofertados pela associação local. Entre os questionamentos relacionados ao perfil 

socioeconômico o que se tornou mais relevante foi a questão da apicultura ser considerada 

uma atividade secundaria, ou de complemento de renda se comparado a outras atividades do 

agronegócio local. Uma resposta para esse questionamento seria o fato da apicultura não 

exigir do produtor dedicação exclusiva, pois todas as funções podem ser exercidas de forma 

pratica, num pequeno período de tempo e o principal, utilizando pouca mão de obra para 

colheita e manutenção dos apiários.  

Produção de Mel 

A cidade de Nova Olinda é considerada referência na produção de Mel no âmbito 

regional com a produção de 17 a 20 toneladas/ano. Segundo os produtores locais no ano de 

2015 a produção total foi de 18.5 toneladas/ano. Tal produtividade e devido ao investimento 

de muitos produtores na atividade rural e com a capacitação dos mesmo em cursos e técnicas 

de manejo disponibilizados pela associação local. Conforme FIGURA 1. O processo de coleta 

do Mel inicia a partir da retirada nos apiários, e um processo que exige cuidado e técnica. O 

trabalho e efetuado em grande parte por duas pessoas, onde os mesmos recolhem o Mel e 
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trocam a cera do apiário. A FIGURA 2. Registra uma das visitas a campo dos pesquisadores 

aos apiários da região de Nova Olinda – TO. 

 

 

Figura 1. Associado efetuando a coleta do Mel. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 
Figura 2. Pesquisadores em visita a campo.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).  
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Segundo o presidente da Federação Tocantinense de Apicultura (FETOAPI) e também 

presidente da Associação de Apicultura de Nova Olinda, Charles Dias da Silva. “A demanda 

pelo Mel é maior que a oferta”. Ou seja, apesar da cultura de pouco consumo do Mel pela 

população, toda a oferta do produto é atendida pelo consumidor, em forma de consumo 

medicinal ou para complemento com outros alimentos. Com a implantação da “Casa de mel” 

o que era uma fabricação artesanal, muitas vezes não atendendo a requisitos de higiene, se 

transformou em uma agroindústria lucrativa, transformando a vida de 35 famílias da cidade, 

desenvolvendo a região gerando emprego e renda a famílias oriundas da agricultura familiar. 

O processo de embalagem e processamento por sua vez e efetuado pelos cooperadores da 

“Casa de mel”. Conforme podemos observa na FIGURA 3. 

 

 

Figura 3. Associados de Nova Olinda, Tocantins na “Casa de Mel”. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

O Tocantins nos últimos anos vem se destacando na produção de Mel, entretanto, ainda 

distante se comparado aos maiores produtores em âmbito nacional. Segundo o IBGE, (2013) a 

região sul é responsável por mais da metade da produção de Mel no âmbito nacional, sendo 

50,2%, seguida pela região sudeste 21,5%, a região norte é responsável por apenas 2,6% da 

produção nacional. Dentre os estados da região norte o Tocantins vem investindo 

gradativamente na atividade apícula. São mais de 1.300 produtores envolvidos neste processo, 

divididos em 52 Associações e duas Cooperativas Apícolas (SEAGRO, 2015). Essa 
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associação atua como órgão de fomento ao desenvolvimento da apicultura local. Devido ao 

investimento por parte do governo nos últimos anos, aliado a divulgação da atividade, 

principalmente pelos produtores, informando o satisfatório retorno econômico e a perspectiva 

de crescimento, muitos produtores estão optando por investir na apicultura. 

 

Comercialização  

A cadeia produtiva do Mel e bastante ampla, podendo ser comercializado tanto o Mel 

como a cera utilizada no processo. O Mel pode ser comercializado de forma direta, atendendo 

ao consumidor local, como também de forma informal, visando atender pequenos 

estabelecimentos, supermercados e agroindústrias.  No município de Nova Olinda o mel e 

comercializado em vidros de 200g e 500g com a logo marca “Puro mel”, registrado pela 

Associação de Nova Olinda “Casa de Mel”. Segundo Filho (2010), o uso de embalagens 

agrega valor e preserva a qualidade do produto e ser atrativo aos consumidores. 

 Segundo o presidente da Federação Tocantinense de Apicultura (FETOAPI) Charles 

Dias da Silva, o Mel no ano de 2015 era comercializado no valor R$ 10,00 por kg, já em 2016 

o preço estimado está em torno de R$ 12,00 kg embalado para venda. Os principais pontos de 

distribuição são pequenos estabelecimentos ou de forma direta. Filho (2010), enfatiza que a 

maior parte dos apicultores restringia-se a uma produção doméstica, de forma rústica e quase 

que unicamente para consumo próprio ou na comercialização informal. Apesar do atrativo 

valor, esse consumo em pequena escala ainda e devido a cultura de pouco consumo da 

população, consumindo o Mel em pouca escala se comparado a outros países exportadores 

como a China. Na FIGURA 4 retrata a comercialização do Mel na região.   
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Figura 4. Comercialização do Mel. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

CONCLUSÕES 

Podemos assim concluir que a apicultura além de colaborar positivamente para o 

desenvolvimento sustentável, econômico e humano da região norte do Tocantins, vem 

colaborando gradativamente com a política de consumo do Mel de Nova Olinda. Devido a 

Implantação da “casa de mel” e trabalhos de incentivos pela Associação de Apicultores de 

Nova Olinda o desenvolvimento tornou se ainda mais expressive.    

Uma solução para elevar ainda mais essa cadeia produtiva seria o apoio de mais 

instituições de fomento, tanto da iniciativa governamental como privada, fornecendo apoio 

financeiro, tecnico, ou até mesmo, por meio de politicas de incentivo e consume do Mel. O 

processo de comercialização por sua vez ainda é efetuado em sua grande maioria de forma 

direta, entretanto, com a implantação da marca “Puro mel”, comercializando o mesmo já 

embalado e com registro de origem essa pespectiva de crecimento só tem a crescer.  

 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos o apoio disponibilizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Tocantins (IFTO), e a todos que cooperaram para o desenvolvimento da 

pesquisa.  

 

 



 

10956 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

REFERÊNCIAS 

ABADIO FINCO, F.D.B; MOURA, L.L; SILVA, I.G. Propriedades físicas e químicas do 

Mel de Apis melífera L. Revista Ciên. Tecnol. Aliment, Campinas, 30(3): 706-712, jul-set. 

2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cta/v30n3/v30n3a22.pdf> Visualizado em: 

21 de setembro de 2016.  

 

CAMPOS. C.J.G.C. Metodologia Qualitativa e Método Clinico - Quantitativo: Um 

Panorama Geral de seus Conceitos e Fundamentos. Disponível em: 

http://www.sepq.org.br/IIsipeq/anais/pdf/poster1/05.pdf Visualizado em: 25 de agosto de 

2016. 

 

CHARLES DIAS DA SILVA, Presidente da Federação Tocantinense da Apicultura 

(FETOAPI), Associação da Apicultura de Nova Olinda (AANO).  

 

FILHO, J; MORAES, M; BRASIL, T; SOUZA, Z; D´ARC, J. Produção de mel nas regiões 

do estado do Tocantins. (2010). Disponível em: http://www.catolica-

to.edu.br/portal/portal/downloads/docs_gestaoambiental/projetos2010-1/4-

periodo/Producao_de_mel_nas_regioes_do_estado_do_tocantins.pdf Visualizando em: 25 de 

agosto de 2016. 

 

LAMARCHE, H. (coord) A agricultura familiar, vol.1 e vol.2. 2ed. Campinas: Editora da 

Unicamp, 1997.  

 

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Produção da 

Pecuária Municipal (2013). Disponível em: 

<ftp://ftp.ibge.gov.br/Producao_Pecuaria/Producao_da_Pecuaria_Municipal/2013/ppm2013.p

df> Visualizado em: 25 de agosto de 2016.  

 

SEAGRO. SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. Produção de mel deve 

crescer 10%no Tocantins (2015). Disponível em: 

http://seagro.to.gov.br/noticia/2015/8/10/producao-do-mel-deve-crescer-10-no-tocantins/.  

Visualizado em 05 de julho de 2016.  

 



 

10957 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

SECOM. SECRETARIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO. Colheita do mel no Tocantins 

tem expectativa de aumento em 30% na safra 2016. (2016). Disponível em: 

http://secom.to.gov.br/noticia/2016/5/24/colheita-de-mel-no-tocantins-tem-expectativa-de-

aumento-em-30-na-safra-2016/ Visualizado em: 25 de agosto de 2016.  

  
 



 

10958 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO DE CASO DA GESTÃO DE 
PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE NATAL/RN  
 
Maria Naurelúcia da Silva1, Maria Núbia Soares de Oliveira2, Lydynei Silas da Silva3, 
Marli de Fátima Ferraz da Silva Tacconi4 
  
1Discente do Curso de Tecnologia em Gestão Pública - IFRN. e-mail: naurelucia@hotmail.com; 2Discente do 
Curso de Tecnologia em Gestão Pública - IFRN. e-mail: nubia2607@gmail.com; 3Discente do Curso de 
Tecnologia em Gestão Pública - IFRN. e-mail: l.silas.com@gmail.com; 4Professora do Curso de Gestão Pública 
- IFRN. e-mail: marli.tacconi@ifrn.edu.br 

 
RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo analisar os problemas de gestão de 
pessoas da Secretaria Municipal de Administração de Natal/RN (SEMAD) e realizar um 
diagnóstico dessa secretaria para propor melhorias focadas na gestão orientada para 
resultados. Foi feita uma visita in loco em fevereiro de 2015, onde foi entrevistada a 
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas. A partir dessa entrevista foram identificados alguns 
problemas, como a dificuldade de encontrar servidores capacitados para assumirem os cargos 
de chefia; servidores com baixa autoestima, que não se acham capazes de assumir os referidos 
cargos; falta de motivação para se capacitarem e participarem ativamente das pequenas ações 
de Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho promovidas pela SEMAD. Diante disso, foram 
propostas duas ações para solucionar esses problemas, sendo um levantamento das 
necessidades de capacitação dos servidores associado às competências específicas de cada 
cargo e carreira e a implantação do Programa de Qualificação e Valorização do Servidor 
Palavras–chave: administração pública, gestão de pessoas, qualidade de vida no trabalho, 
servidor público 
 
ORGANIZATIONAL DIAGNOSIS: a case study of personnel management of the 
Municipal Secretary of Christmas Administration / RN 
 
ABSTRACT: This study aimed to analyze the Municipal people management issues 
Christmas Administration / RN (SEMAD) and make a diagnosis of this secretariat to propose 
improvements focused on managing for results. A site visit in February 2015, where he was 
interviewed the Assistant Secretary of Personnel Management was made. From that interview 
were identified some problems such as the difficulty of finding qualified servers to take the 
leading positions; servers with low self-esteem, who are not able to take these positions; lack 
of motivation to empower and actively participate in small actions Quality of Life and Health 
at Work organized by SEMAD. Therefore, we proposed two actions to address these issues, 
and a survey of the training needs of the servers associated with the specific skills of each 
position and career and the implementation of the Qualification Program and Server Recovery 
Keywords: Public Administration. People management. Quality of life at work. Public server. 
KEYWORDS: public administration, people management, quality of life at work, public 
server 
 

INTRODUÇÃO 

O Estado brasileiro é uma organização dividida entre os poderes Executivo Legislativo 

e Judiciário que devem estar alinhados para que a Administração Pública produza serviços de 

excelência. Nesse sentido, a população brasileira depende das funções e decisões do Estado, 

através do Governo que o administra, utilizando da gestão pública, que nada mais é que o 
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Estado em ação. Por isso é necessária que essa gestão otimize e melhore a eficiência na 

prestação dos serviços à população, pautando suas ações nos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

Trilhando os caminhos de uma gestão de qualidade e excelência na administração 

pública, a gestão de qualidade de vida e saúde no trabalho também passou a integrar o serviço 

público diante da visão de gestão orientada por resultados. Nesse sentido, a Secretaria 

Municipal de Administração de Natal (SEMAD) foi instituída pelo Decreto nº 8.630, de 02 de 

janeiro de 2009, tendo como finalidade valorizar, profissionalizar e formar servidores 

públicos municipais. Compete a SEMAD planejar, definir e executar as políticas de 

capacitação e qualificação de pessoal e formação de gestores públicos. Além disso, esta 

secretaria tem como missão servir o cidadão com ética, qualidade, competência e presteza, 

contando com servidores eficientes e valorizados, primando todos pela legalidade e 

transparência das ações, contribuindo, através de uma gestão de pessoas eficaz, da logística 

sustentável e da modernização organizacional, para integração e excelência do serviço. 

A SEMAD tem em sua estrutura a Escola Municipal de Gestão Pública (EMGESP), que 

foi instituída pelo Decreto nº 8.630, de 02 de janeiro de 2009, tendo como finalidade 

valorizar, profissionalizar e formar servidores públicos municipais. Destarte, como a SEMAD 

é uma secretaria com finalidade meio e um órgão estruturante, percebe-se a sua importância 

para uma gestão de resultados para o Governo Municipal de Natal.  

Por fim, o presente trabalho teve como objetivo analisar os problemas de gestão de 

pessoas da Secretaria Municipal de Administração de Natal/RN (SEMAD) e realizar um 

diagnóstico nesta secretaria para propor melhorias focadas na gestão orientada para 

resultados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para contemplar o objetivo proposto foi feito um estudo de caso no âmbito da SEMAD 

através de uma entrevista com a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas, no mês de fevereiro 

do ano 2015 com autorização da gravação da fala da entrevistada. Foram feitas visitas no 

setor de Qualidade de Vida e no setor de atendimento ao servidor público municipal para 

constatar alguns pontos citados na entrevista. Os dados obtidos na entrevista foram 

analisados, levando em consideração as solicitações da gestora, diante disso foi realizada uma 

pesquisa junto ao consultor que é Doutor em Administração. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para se propor um Programa de Qualificação e Valorização dos Servidores da SEMAD 

é necessário trabalhar a Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho (QVT), que é um tema 

antigo, datando dos primórdios da civilização, quando o homem já buscava formas de tornar 

mais branda a luta pela sobrevivência. Assim, foram desenvolvidos artefatos, ferramentas e 

métodos que possibilitassem minimizar os desgastes decorrentes do trabalho e/ou até mesmo 

para torná-lo mais prazeroso (SANTANA; KILIMNIK, MORAES, 2011).  

A partir da Revolução Industrial, no século XVIII, foi que as condições de trabalho e a 

influência deste sobre a produção e o moral da classe trabalhadora passaram a ser estudadas 

de forma científica. Desse modo, sob a perspectiva econômica, alguns trabalhos de 

pensadores, como os da Escola Liberal já teorizavam acerca das questões relacionadas à 

satisfação do trabalhador e sua produtividade (SANTANA; KILIMNIK, MORAES, 2011). 

Assim sendo, “Adam Smith, por exemplo, em um dos trechos de A riqueza das nações (1776) 

já destacava a influência da remuneração sobre a satisfação dos trabalhadores e, 

consequentemente, sobre o aumento da produtividade” (SANTANA; KILIMNIK, MORAES, 

2011, p.03). 

A qualidade de vida no trabalho se torna fundamental para que o trabalhador tenha 

qualidade de vida pessoal, social e familiar, considerando que boa parte da vida do 

trabalhador é vivida no ambiente de trabalho e, em muitos casos, os problemas, como as 

tensões, os receios e as angústias são levados para o âmbito familiar (CONTE, 2003).  

Segundo Fernandes (1996), no ambiente do trabalho deve-se ficar atento aos aspectos 

sociológicos e psicológicos, já que estes interferem na satisfação dos indivíduos; sem deixar 

de considerar os aspectos tecnológicos da organização do próprio trabalho que, em conjunto, 

afetam a cultura e interferem no clima organizacional com reflexos na produtividade e na 

satisfação dos empregados. 

Quanto à definição do termo QVT, ele é definido de formas diferentes, por diferentes 

autores, mas existe um ponto comum em todas as definições, que é a QVT considerada como 

um movimento de reação à rigidez dos métodos Tayloristas, assim como um instrumento que 

tem por objetivo propiciar uma maior humanização do trabalho e o aumento do bem-estar dos 

trabalhadores (SANTANA; KILIMNIK, MORAES, 2011). Na concepção de Farias e Cunha 

(2009, p.98) a Qualidade de Vida “é um conjunto de condições favoráveis que permitem ao 

indivíduo, ao grupo e à comunidade, manterem-se, realizarem-se, expandirem-se”. Sendo 

assim, cada vez mais, os poderes e órgãos da administração pública têm elaborado e 

implementado políticas públicas voltadas para a qualidade de vida, saúde e desenvolvimento 
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dos servidores. Nesse sentido, na administração pública municipal de Natal/RN, existe o 

Decreto nº. 9.743, de 12 de julho de 2012, cuja qualidade de vida e saúde do servidor 

municipal é contemplada, sendo a atribuição de implantar um Programa de Qualidade de Vida 

e Saúde do Servidor Municipal da Secretaria Municipal de administração (SEMAD). 

Tendo em vista as dificuldades apresentadas pela gestora no âmbito da SEMAD, foi 

realizada uma análise e em seguida sugeriu-se algumas ações para uma possível solução dos 

problemas, conforme descritas no quadro a seguir:  

 

Quadro 1. Dificuldades encontradas e ações propostas. 

DIFICULDADES AÇÕES 
 Dificuldade de encontrar servidores 

capacitados na SEMAD para 
assumirem os cargos de chefia. 

 

Levantamento das necessidades de 
capacitação dos servidores da SEMAD 
associado às competências específicas de 
cada cargo e carreira. 

 Baixa autoestima por parte dos 
servidores da SEMAD, que não se 
acham capazes de assumir os cargos 
de chefia. 

 
 Não acreditar que o Prefeito aceitaria 

nomear servidores para cargos de 
chefia, porque sempre quem assumiu 
foram cargos indicados politicamente. 

 
 Falta de motivação para se 

capacitarem, já que não há 
perspectiva de que possam assumir 
cargos de chefia no futuro. 

 
 Os servidores não participam 

ativamente das pequenas ações de 
Qualidade de Vida e Saúde no 
Trabalho promovidas pela SEMAD. 

 
 
 
Programa de Qualificação e Valorização de 
Servidores 

Fonte: Elaboração própria, 2015. 
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AÇÕES TÉCNICAS 
 
LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 
DA SEMAD ASSOCIADO ÀS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CADA CARGO 
E CARREIRA. 

 

Para a ação supracitada serão aplicados questionários com perguntas abertas junto aos 

servidores da SEMAD, tendo como finalidade a obtenção de informações sobre as 

competências dos servidores. A partir das análises dos questionários será possível saber 

quantos servidores são capacitados dentro da secretaria de acordo com seus cargos e/ou 

funções. 

O levantamento das necessidades de capacitação dos servidores será importante para a 

SEMAD, para que os seus gestores possam utilizar melhor o capital intelectual da instituição. 

No mais, se oportunizará aos servidores da secretaria em questão, assumirem cargos que até 

então são preenchidos por pessoas de confiança de origem política.  

 

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA 
SEMAD 

 
Com base no levantamento das necessidades de capacitação dos servidores da SEMAD 

propõe-se o Programa de Qualificação e Valorização dos Servidores com o apoio da 

EMGESP, contemplando seminários de integração na área de qualidade de vida e saúde no 

trabalho e um programa de treinamento de acordo com o levantamento das necessidades de 

capacitações. 

Sendo assim, como não é apenas o salário o agente motivador de pessoas no que tange a 

área profissional, mas também um ambiente de trabalho saudável e várias formas de 

benefícios como: treinamentos, prêmios, valorização pessoal e reconhecimento. Portanto, se 

faz necessário que uma organização que pretende atuar na qualificação e na valorização de 

seus servidores tenha um planejamento de constante acompanhamento das funções e 

atribuições de seus servidores, de forma que consiga colocar as pessoas certas nos lugares 

certos, com um programa de capacitação continuado. 

 
CONCLUSÕES 

Concluiu-se que o diagnóstico organizacional realizado na SEMAD foi de suma 

importância para que a gestão desse órgão tivesse o conhecimento acerca das dificuldades 

encontradas pelos servidores em relação ao ambiente de trabalho, bem como serviu para 
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propor ações de melhorias, o que possivelmente contribuirá para  o aprimoramento da 

prestação de serviços à população usuária. 
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RESUMO: O principal objetivo do artigo foi uma discussão sobre o Plano de Logística 
Sustentável da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (2012), além de reconhecer a importância, descrever a 
contribuição, identificar os principais gastos públicos, as ações sustentáveis, suas principais 
metas e objetivos. Como métodos de pesquisa utilizou-se pesquisa documental e 
bibliográfica. Voltando-se a discussão do planejamento de ações por meio do Plano de 
Logística Sustentável para a redução dos gastos públicos, visando à sustentabilidade. 
Entretanto, torna-se necessário ações que visem a redução de impactos ambientais. 
Palavras–chave: logística, planejamento, sustentabilidade 
  

DISCUSSION ON THE PLAN SUSTAINABLE LOGISTICS LOGISTICS 
SECRETARIAT AND INFORMATION TECHNOLOGY PLANNING 
MINISTRY, BUDGET AND MANAGEMENT  
 
ABSTRACT: The main purpose of the article was a discussion on Sustainable Logistics Plan 
of the Department of Logistics and Technology of the Ministry of Planning Information, 
Budget and Management (2012), in addition to recognizing the importance, describe the 
contribution, identify the main public spending, sustainable actions, its main goals and 
objectives. As research methods we used documental and bibliographic research. Turning the 
discussion of planning activities through the Sustainable Logistics Plan for the reduction of 
public spending, aimed at sustainability. However, it is necessary actions aimed at reducing 
environmental impacts. 
KEYWORDS: logistics, planning, sustainability 
 
INTRODUÇÃO 

O Plano de Logística Sustentável (PSL) foi criado pela Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão com foco em 

reduzir os desperdícios de recursos públicos promovendo a sustentabilidade. De acordo com a 

Instrução Normativa Nº 10, de 12 de novembro de 2012, o plano é: 

Uma ferramenta de planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, 
ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, que 
permite ao órgão ou entidade estabelecer práticas de sustentabilidade e 
racionalização de gastos e processos na Administração Pública (MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 2012). 
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Esse plano foca em ações que visam qualidade no gasto público associando aos critérios de 

sustentabilidade, objetivando aumento da eficiência dos recursos públicos utilizados. Já a Instrução 

Normativa (IN) nº 10, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento a IN estabeleceu que cada órgão da administração pública federal deve elaborar o seu 

Plano de Logística Sustentável e necessariamente publicá-los em seus sites na internet, para 

acompanhamento irrestrito por parte da sociedade (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2013). 

Essa instrução normativa objetiva a participação de todos os órgãos da administração pública federal e 

a divulgação desse plano para melhores resultados.  

Alvo de grandes preocupações “meio ambiente e sustentabilidade” tem sido preocupação de 

muitas pessoas, onde buscam conhecer mais a respeito se esforçando para implementar ações que 

visem melhoria da qualidade de vida e contribua para preservação da natureza. Em residências, nas 

escolas, nas ruas, locais de trabalho, entre outros, todos em busca de minimizar impactos ambientais 

por meio da sustentabilidade. 

A divulgação massiva de dados e informações contribuem para popularização dando 

ênfase ao uso de recursos de maneira sustentável. Dessa forma, o CNPQ (2013) afirma que: 

Saber que uma tonelada de papel requer o corte de quarenta árvores ou que a 
reciclagem dessa mesma tonelada representa uma redução de 3,2 m 2 de espaço nos 
aterros sanitários – ponto de preocupação crescente das comunidades e dos governos 
locais – provoca uma reação da sociedade no sentido de pressionar os poderes 
públicos (e até as empresas privadas) para que adotem com prioridade ações 
sustentáveis. 

Nesse contexto, de acordo com o (CNPQ, 2013) as organizações, sobretudo públicas, 

têm um papel fundamental e uma contribuição significativa por serem criadoras e operadoras 

de processos de produção e consumo que demandam muitos recursos e, em geral, causam 

grande impacto no meio ambiente. O servidor público pode ser agente de mudança e 

construtor de um novo pensar ecológico e sustentável. Conforme o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (2013, p.2) “a sustentabilidade da gestão pública exige mudanças de 

atitudes, e o grande desafio consiste em transpor o discurso para a prática, concretizando-o em 

ações”.  

Em face a crise ambiental planetária, segundo o Ministério do Meio Ambiente (2013) 

tanto a proteção ambiental, em face da crescente demanda, como a potencialização de novas 

possibilidades de oferta ambiental, adquirem importância extraordinária, cuja influência sobre 

o desenvolvimento se torna cada vez mais relevante. Preocupações com o meio ambiente se 

relacionam diretamente ao processo de desenvolvimento, logo ele se relaciona a qualidade de 

vida.  
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Desde a década de 70 que a escassez de recursos naturais é alvo de preocupação 

mundial. Nos atuais padrões de produção e consumo, surge à cultura do desperdício, que 

ultrapassa as camadas de alta renda e paradoxalmente atinge as camadas menos favorecidas 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2013). Embora as organizações adotem um discurso 

pró-sustentabilidade e reconhecerem sua importância, faltam ações para concretizar o ato.  

O consumo desordenado gera desperdício, de acordo com Vieira (2014) o desperdício 

de recursos públicos, resultado da ineficiência de execução fiscal do governo brasileiro, é um 

dos principais desafios para o aumento da competitividade do País. Diante do exposto 

levanta-se o questionamento: como o plano de logística sustentável da Secretaria de Logística 

e Tecnologia da Informação pode contribuir para a redução dos desperdícios de recursos 

públicos e, contribuir para a sustentabilidade? 

O artigo teve por objetivo uma discussão a cerca do Plano de Logística Sustentável 

(PLS) da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação no ano de 2012. Reconhecer a 

importância do PLS para a redução de desperdícios, descrever a contribuição, identificar os 

principais gastos públicos, ações sustentáveis e suas principais metas e objetivos. 

  

MATERIAL E MÉTODOS  

Os métodos utilizados na pesquisa foram revisão bibliográfica e a pesquisa documental. 

Utilizando fontes primárias, leis, decretos e portarias, além de secundárias, a saber, livros, 

bibliografias, dissertações ou teses com dados a cerca do tema.  

A pesquisa documental teve por objetivo coletar dados por meio de documentos, 

escritos ou não, como por exemplo, leis, decretos e portarias versando sobre o tema. Segundo 

Gil (2008, p. 51), “a pesquisa documental refere-se a materiais que ainda não receberam 

nenhuma espécie de tratamento analítico e que podem ser refeitos de acordo com os objetivos 

da pesquisa”. 

Já a bibliográfica contou com consulta em fontes bibliográficas, como artigos 

científicos, livros e sites para melhor embasamento teórico do trabalho. Objetivando contato 

direto com todo o material escrito sobre o Plano de Logística Sustentável para melhor 

manipulação das informações. Segundo Marconi e Lakatos (2012, p. 43) “a pesquisa 

bibliográfica é o levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, 

revistas, publicações avulsas e imprensa escrita”. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A sustentabilidade ganhou muito enfoque ao passo que os recursos naturais podem ser 

escassos, ela propõe o uso de recursos naturais sem prejudicar gerações futuras. De modo que 

os impactos ao meio ambiente sejam reduzidos. 

A discussão sobre sustentabilidade verificou-se a contribuição do Plano de Logística 

Sustentável (PLS) da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação para a 

administração pública. O plano visa contribuir para racionalização de gastos visando à 

sustentabilidade, visto que ela contribui positivamente para o equilíbrio ambiental do planeta. 

Com um planejamento coerente reduz o desperdício, aumenta a eficiência dos recursos 

utilizados, promovendo o uso sustentável deles.  

 Discutiu-se sobre os principais gastos públicos e, ações voltadas à sustentabilidade. 

Dentre os principais estão, a saber, material de consumo (cópia reprográfica, impressão, 

cartuchos, copos plásticos e papel), energia elétrica, água, deslocamento de pessoal, compras. 

Voltadas à sustentabilidade pode-se citar a coleta seletiva, compra e contratação sustentável, 

racionalização do uso da frota de veículos. 

Principais metas do Plano de Logística Sustentável. As metas focam na redução do 

consumo de papel e copo, energia elétrica, gastos de telefonia, vigilância, manutenção predial, 

limpeza, e apoio administrativo. Bem como do consumo de água. Além de destinação de 

material reciclável para parceiros dos órgãos que compõem a administração pública federal. E 

promoção da qualidade de vida no trabalho. 

O estabelecimento de metas para órgãos da administração direta e indireta (pública 

federal) contribui significativamente para a redução de gastos públicos e, consequentemente 

torna-se sustentável à medida que o uso é moderado.  

Principais objetivos do PLS. Tornar ações mais transparentes, conferir um caráter 

sistêmico e racional às ações desenvolvidas, organizar, consolidar e otimizar as ações e definir 

claramente os mecanismos de acompanhamento e avaliação dos resultados com vistas à 

efetividade das ações e projetos. Dessa forma facilita o acompanhamento e controle das ações 

no tocante à sustentabilidade e racionalização do uso de recursos públicos. Permitindo uma 

gestão eficiente. 

Para alcançar os objetivos propostos torna-se necessário um conjunto de ações voltadas 

à logística sustentável, critérios de sustentabilidade, práticas de sustentabilidade, práticas de 

racionalização para que a ação tenha resultados significativos. 

Esta se referiu as regras de elaboração desse plano de gestão. Dentre as principais estão, 

a saber, definição de responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano. 
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Ações envolvendo divulgação, conscientização e capacitação. Compreendendo também 

racionalização do uso de materiais e serviços, as práticas de sustentabilidade e, identificação 

de bens e materiais do órgão com menor impacto ambiental através de inventário. Essas 

regras colaboram para elaboração de um Plano bem definido de acordo com as especificações 

da Instrução Normativa. 

Já essa as práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de materiais e serviços 

formalizados em processos. Sendo o plano de ação, detalhando a implementação das ações; 

setores e departamentos envolvidos em cada ação e seus responsáveis; metas a serem 

atingidas para cada ação; cronograma de implantação das ações; previsão de recursos 

financeiros, humanos, instrumentais, entre outros, necessários para a implementar as ações. 

Por fim as iniciativas observadas na elaboração dos PLS. Programa de Eficiência do 

Gasto Público (PEG), Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), 

Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), Coleta Seletiva Solidária, Contratações 

Públicas Sustentáveis (CPS). Essas são as principais iniciativas na elaboração do Plano de 

Logística Sustentável. 

Para a construção de um plano coerente torna-se necessário observar as iniciativas que 

são exigidas para elaboração dele. Devendo serem verificadas para melhor implementar as 

ações. 

 

CONCLUSÕES 

Por meio da discussão pode-se concluir que o Plano de Logística Sustentável da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação é uma ferramenta de planejamento com 

objetivos e responsabilidades definidas. Com foco em reduzir os gastos públicos e promover a 

sustentabilidade no ambiente organizacional, público, por meio de ações que visam proteção 

ambiental, a justiça social e o desenvolvimento econômico equilibrado. Ou seja, executar 

ações hoje para que o futuro não seja prejudicado.  

Todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica, 

fundacional e as empresas estatais dependentes estão inseridos nesse plano. Devendo ser 

executados pelos Secretários-Executivos, no caso de Ministério, ou cargo equivalente no caso 

das Autarquias, Fundações e empresas estatais dependentes. 

Os principais gastos públicos estão divididos em: material de consumo (cópia 

reprográfica, impressão, cartuchos, copos plásticos, papel), energia elétrica, água, 

deslocamento de pessoal, compras. E ações voltadas à sustentabilidade pode-se citar a coleta 

seletiva, compra e contratação sustentável, racionalização do uso da frota de veículos.  
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Os objetivos e metas são indicadores de desempenho para melhor concretização das 

ações. Se há minimização de gastos, há sustentabilidade. 

Ao associar logística e sustentabilidade o principal foco está no ciclo reverso de 

produtos como copos plásticos, papel, entre outros, do fornecimento ao desfazimento. 

Propiciar esse ciclo contribui significativamente para o equilíbrio ambiental do planeta. 

Políticas ambientais estão sendo discutidas com mais frequência e colocadas em 

práticas pelo poder público, visto que os recursos naturais não são inesgotáveis. O Plano de 

Logística Sustentável é dever de toda a organização, devendo todos que estão inseridos nela 

colocar em prática suas ações.   

Entretanto, um plano associado à logística e a sustentabilidade é de suma importância 

para a sociedade. Envolve decisões quanto ao futuro do planeta; responsabilidade, tanto das 

organizações empresariais e sociedade civil, como também do governo; envolve justiça 

social, equilíbrio econômico e respeito ao meio ambiente.  
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RESUMO: A pesquisa teve como objetivo geral explicar a construção social do mundo rural 
pelas famílias rurais na comunidade do São Félix, em Santana do Ipanema, Alagoas. Com 
isso, buscamos entender os significados que os pais, as mães e os filhos elaboram, em suas 
relações sociais, sobre o mundo rural. A amostra feita na pesquisa foi composta por dez (10) 
famílias da comunidade que resultou em vinte (20) entrevistas. Para sua efetivação utilizamos 
um modelo de entrevista não estruturada, com o auxílio de gravador, caderno de campo e a 
etnografia. As representações sociais sobre o mundo rural variam no tempo e no espaço. 
Sociologicamente, não podemos categorizar o rural como uma realidade totalizante. O mundo 
rural comporta diferenciações sociais em função dos contextos sociais e das conjunturas 
econômicas vividas. Os pais têm uma visão do mundo rural que em muitos aspectos entram 
em conflito com a concepção dos seus filhos. Já entre os filhos dos agricultores, existem 
diferenças nas formas como as moças e os rapazes percebem o campo. São tais processos 
conflitivos imbricados na formação do rural contemporâneo que refletimos com essa 
pesquisa. Para tanto, buscamos entender como o mundo rural se constrói no interior das 
famílias rurais, destacando os conflitos de gênero e geração imbricados na construção social 
da ruralidade em estudo. 
Palavras–chave: agricultura familiar, gênero, jovens rurais, modernidade, ruralidade 
 

Diversity and Conflict: The social construction of the rural families in the 
community of São Félix in Santana do Ipanema. 
 
ABSTRACT: The research aimed to explain the social construction of rural areas by rural 
families in the community of São Félix, in Santana do Ipanema, Alagoas. With this, we seek 
to understand the meanings that parents, mothers and children shall, in their social relations, 
on the countryside. The sample made in the research consisted of ten (10) families in the 
community which resulted in twenty (20) interviews. We use a non-structured interview 
model, with the recorder aid, field notebook and ethnography. Social representations of the 
rural world vary in time and space. Sociologically, we can’t categorize the country as a 
totalizing reality. The rural world involves social differentiations on the basis of social 
contexts and lived economic situations. Parents have a vision of the rural world that in many 
ways conflict with the conception of their children. Among the children of farmers, there are 
differences in the ways girls and boys perceive the field. Are such conflicting processes 
intertwined in shaping the contemporary rural to reflect with this research. Therefore, we seek 
to understand how the rural world is built within rural families, highlighting conflicts of 
gender and generation imbricated in the social construction of rurality in the study. 
KEYWORDS: family agriculture, gender, rural youth, modernity, rurality 
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INTRODUÇÃO 

O município de Santana do Ipanema faz parte do médio sertão alagoano que está 

localizado no semiárido nordestino. Mesmo com os investimentos das últimas décadas 

através, sobretudo, do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar), a agricultura familiar local enfrenta problemas de produtividade e de geração de 

renda para as famílias rurais. Três fatores podem ser enfatizados como causas desses 

problemas: políticas públicas mal formuladas para convivência com a seca, estrutura fundiária 

composta por minifúndios de até 09 hectares, falta de tecnologia e assistência técnica aos 

agricultores familiares. Somado a isso ainda existem as dificuldades de acesso à educação de 

qualidade, a inclusão digital, a saúde e ao lazer. 

A zona rural de Santana do Ipanema é marcada por dilemas sociais entre as famílias 

rurais e os seus jovens. A questão das sucessivas migrações rurais, a fragilidade dos serviços 

de saúde e educação e a falta de oportunidades de trabalho são alguns dos aspectos dos 

dilemas vividos. Esses dilemas são encarados de forma diferente pelos atores sociais em 

função das suas posições nas estruturas sociais de gênero e geração. Entendendo o rural como 

um espaço construído e reconstruído pelos indivíduos em suas relações sociais, podemos 

pensar que mundo rural é compreendido pelas famílias rurais sob óticas distintas em alguns 

aspectos (WANDERLEY, 2011). Aspectos relacionados à relação campo/cidade, às formas de 

pertencimento ao campo que são modificados no atual contexto da globalização. Vale 

salientar que os processos de modificações nas formas de ver e viver o mundo rural não são 

homogêneos para as famílias rurais. Esses processos são vividos de forma conflitiva no 

interior das famílias rurais. Os pais têm uma visão do mundo rural que em muitos aspectos 

entram em conflito com a concepção de rural dos seus filhos. Já entre os filhos dos 

agricultores, existem diferenças nas formas como as moças e os rapazes percebem o campo 

(BRUMER, 2007). São tais processos conflitivos imbricados na formação do rural 

contemporâneo que refletimos com essa pesquisa.  

O mundo rural não é uma categoria social harmônica. Suas representações comportam 

relações de poder e formas de dominação. A visão que os rapazes têm do trabalho na 

agricultura, de permanecer no campo não é a mesma que as moças expressam. Tais diferenças 

nas formas de ver o trabalho na roça e a permanência no campo sinalizam valorizações 

distintas dos papeis sociais dos homens e mulheres no campo. Também as formas como os 

pais percebem o campo e o trabalho na roça pode ser fonte de conflito com as perspectivas 

dos filhos e filhas sobre seus futuros (BRUMER, 2007).  
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Essas relações de poder criam visões diferentes sobre o espaço rural, configurando 

processos de exclusão ou de inclusão sociais (WANDERLEY, 2011). No caso específico da 

pesquisa fizemos a discussão sobre o processo de construção dos significados da ruralidade 

para os jovens rurais do sexo feminino e do sexo masculino e para seus pais na comunidade 

rural do São Félix. Os dados da pesquisa nos possibilitam refletir sobre como o mundo rural é 

compreendido pelas moças, rapazes e seus pais no contexto social estudado. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A amostra foi composta por dez (10) famílias da comunidade que resultou em vinte (20) 

entrevistas, sendo oito (08) delas com as mães dos jovens e duas (02) com os pais, com idade 

entre 36 e 56 anos. Dentre os jovens pesquisados, quatro (04) são do sexo masculino e seis 

(06) do sexo feminino, com faixa etária entre 16 e 28 anos. Para efetivação da pesquisa 

utilizamos entrevista não estruturada (RICHARDSON, 2008), essa técnica permitiu que 

fizéssemos uma investigação detalhada e aprofundada sobre a construção social do mundo 

rural pelos jovens pesquisados e seus pais. Em todas as entrevistas usamos gravador, o 

caderno de campo e a etnografia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre os jovens entrevistados, cinco têm ensino médio completo, um está terminando, 

dois ainda estão cursando e outros dois cursam o ensino fundamental. Todos pretendem 

continuar estudando e ingressar na faculdade. Entre as áreas acadêmicas, os jovens citaram 

engenharia civil, pedagogia, administração e ciências agrárias. O investimento nos estudos 

representa para os jovens pesquisados a possibilidade de pensarem em um “futuro melhor”, de 

“ser alguém na vida” e ajudar a família. A questão da valorização dos estudos entre os jovens 

do campo é uma tendência encontrada em diversas pesquisas sobre os jovens rurais 

(CARNEIRO e CASTRO, 2007). Os estudos são percebidos pelos jovens como uma 

possibilidade de melhora para suas vidas, e seus pais compartilham desta mesma percepção.  

O trabalho na agricultura é pouco atrativo para os rapazes e moças entrevistados. Os 

jovens destacam o mundo rural como um lugar tranquilo, representando uma relação de 

pertencimento ao local onde “nasceram e cresceram”. No entanto, o mundo rural é associado 

às dificuldades como a falta de acesso a água, a falta de emprego e as dificuldades financeiras 

que enfrentam. Existe uma dicotomia em suas representações sobre o campo, que podem ser 

destacadas pela imagem contraditória da comunidade como o local do pertencimento cultural 

e da falta de oportunidades de vida para os jovens. Pode-se dizer, então, que o mundo rural 
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para os jovens pesquisados é visto mediante um processo de tensão social motivado pela 

dicotomia enfatizada.  

Já o mundo urbano é entendido como o espaço da “agitação” e da “malandragem”, mas 

onde se encontram as maiores possibilidades de empregos e acesso ao ensino superior. Os 

jovens manifestaram a pretensão de sair da zona rural, entretanto, à escolha por ficar na 

comunidade liga-se a valorização dos laços familiares, a vida local, a tranquilidade e a falta de 

oportunidade fora da comunidade. A pesquisa no São Felix aponta tendência das pesquisas 

sobre juventude rural em outros contextos (BRUMER, 2007; WANDERLEY, 2007). Vários 

estudos sobre jovens rurais em Pernambuco, Rio de Janeiro Santa Catarina e Rio grande do 

Sul apontam a valorização do campo como espaço de lazer, afetivo e a cidade como local da 

modernidade e progresso (BRUMER, 2007). 

De modo geral, nas unidades produtivas familiares pesquisadas a agropecuária é voltada 

para a criação de bovinos, ovinos, aves e suínos, e plantio de milho e feijão. A posse de terra 

varia entre 03 e 24 hectares, que foram adquiridas por compra ou herança. Há também o uso 

de terras arrendada para as plantações anuais, atividade feita por uma família entrevistada. Em 

relação ao auxílio dos programas do governo (Bolsa Família, PRONAF e cisternas) todas as 

famílias têm acesso, assim como, a participação na associação da comunidade. 

Para as mães e os pais entrevistados, os estudos garantem maiores possibilidades de um 

“futuro melhor”. Com relação aos estudos os pais querem que os filhos fiquem na escola e, 

para tanto, todos incentivam os filhos para estudar, algo que eles não tiveram oportunidade. 

De forma geral, os pais, assim como os filhos, não vêm a agricultura atual como uma 

possibilidade viável para garantir uma vida estável no campo. Todos eles cursaram apenas o 

ensino fundamental. Ao fazerem comparação da sua época de estudo com a dos seus filhos, 

apontam maiores possibilidades encontradas atualmente. Isso evidencia um processo lento, 

mas, presente, de fortalecimento da cidadania no mundo rural (WANDERLEY, 2011).  

Em entrevista com estes pais, se percebe uma visão do mundo rural contemporâneo com 

mais oportunidades para seus filhos, apesar de ainda está marcado por grandes precariedades 

em termos de cidadania. O processo educacional dos pais foi interrompido pelas dificuldades 

que enfrentavam, tais como a distância para as escolas, a falta de transporte e o apoio da 

família. 

Nas falas dos pais um dos principais motivos de querer morar na cidade é o acesso a 

água. A privação de direitos essenciais como acesso a água potável foi muito destacada. 

Assim como os jovens, os pais consideram o campo um lugar tranquilo, com finais de 

semanas animados e os encontros de parentes e amigos na praça da comunidade em 
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momentos de lazer. Para se ter uma vida mais fácil na cidade, os pais concordam que é 

preciso estar empregado, pois, acreditam que para sobreviver na cidade precisam de emprego, 

já no campo é possível sobreviver apenas com a produção agrícola. 

Pode-se perceber nas entrevistas que os pais entendem que na época contemporânea é 

necessário se investir nos estudos. Os avanços tecnológicos e as transformações sociais 

provocadas implicam em se buscar maiores qualificações, caso os jovens queiram entrar no 

mercado de trabalho. 

Nas falas dos jovens e dos seus pais percebemos uma série de concordâncias acerca do 

mundo rural. Pode-se afirmar que essa pesquisa mostra como os adultos (os pais) vêm 

gradativamente modificando suas concepções de rural e de família, como também, a família 

camponesa alicerçada no poder do pai sendo definidor supremo dos projetos dos filhos. Com 

isso os filhos têm certa autonomia para pensar em projetos de vida mais individualizados. E 

mesmo querendo viver com suas famílias, fazem projetos mais individualizados para seus 

futuros. Os pais apoiam seus filhos, sobretudo nos investimentos em estudo. Portanto, a 

pesquisa aponta aspectos de mudanças nas concepções do mundo rural, tanto entre os jovens 

como entre seus pais. Mas, não podemos negligenciar a dominação masculina que ainda 

impera no interior das famílias camponesas, apesar das mudanças que apontamos estar em 

curso. 

 
CONCLUSÕES 

A pesquisa no São Félix nos aproximou da realidade social das famílias rurais desta 

comunidade. Percebeu-se durante os meses da pesquisa em campo que os problemas com a 

educação, com a geração de renda e com a agricultura familiar colocam os jovens em dilemas 

sociais, como a migração, por exemplo. A dinâmica de sair ou ficar na zona rural envolve 

fatores variados, como a posse da terra, as questões de gênero, a qualidade do acesso à 

comunidade, o acesso à cidadania entre outros. Para os jovens, a escolha por ficar na 

comunidade liga-se a valorização dos laços familiares, a vida local e a tranquilidade. E ao 

contrário do que os discursos da grande mídia e dos gestores de políticas públicas para o 

campo dizem os jovens rurais não querem deixar o campo.  

O processo migratório, que é histórico no campesinato brasileiro, reflete o processo de 

dominação da grande propriedade sobre a agricultura familiar. Sem políticas públicas sólidas, 

com concentração das terras em poucas famílias, e sem a presença efetiva do estado na zona 

rural, a agricultura familiar não consegue criar renda capaz de possibilitar aos jovens a 
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realização dos seus projetos de vida. Assim, a migração apresenta-se como uma via para 

fortalecer a renda familiar e construir condições para realização dos sonhos dos jovens. 

A educação é entendida como fundamental no processo de ascensão social, mas isso 

não significa dizer que os jovens, efetivamente, concretizem seus projetos de vida através dos 

estudos. Eles projetam a educação como um investimento que traz a possibilidade de sonhar 

com um futuro melhor. No entanto, os jovens rurais são conscientes dos problemas da 

educação municipal e estadual da sua região. 

O mundo rural para esses jovens não se associa exclusivamente ao agrário. Ser jovem 

rural é desejar e planejar ter educação de qualidade e ter trabalhos nem sempre ligados à 

agropecuária. A ruralidade é concebida de forma heterogênea entre os diferentes atores sociais 

do campo, configurando contextos de lutas, de dominação e de novas formas de pensar e 

viver o mundo rural. Pode-se dizer que existem diferentes ruralidades convivendo nos espaços 

rurais do Brasil. As representações sobre o mundo rural analisadas na pesquisa mostram que a 

comunidade rural está ligada ao lugar das relações familiares, mas falta cidadania para seus 

habitantes.  

Ainda mais, morar no campo para as famílias pesquisadas está associado à qualidade de 

vida por estar próximo da natureza e da paisagem calma do campo. Ir para a cidade implica na 

possibilidade maior de encontrar empregos e de ter acesso mais amplo à cidadania. Mas, a 

cidade representa também um mundo repleto de agitação, violência e estresse. Portanto, 

campo e cidade se complementam em suas representações sociais. Quanto a migração, os pais 

e as mães apoiam a saída dos filhos, pela falta de emprego na comunidade, mas preferem que 

permaneçam, para que não interrompam os estudos e, assim, possam investir em um curso 

superior e garantir melhores oportunidades no mercado de trabalho. 

A pesquisa foi ampliada para discutirmos como o mundo rural é construído no interior 

das famílias rurais na comunidade do São Félix, buscando entender as diferentes formas que 

essa categoria social é percebida nos recortes de gênero e geração. Com esse enfoque 

aprofundamos a discussão sobre a categoria rural como uma realidade permeada por conflitos 

e relações de poder. 
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RESUMO: A Diversidade na força de trabalho aliada à Cultura Organizacional tem exigido 
um olhar atento dos teóricos da área de Gestão. Em um mundo globalizado a sustentabilidade 
do negócio é fundamental. Aspectos como a democratização social atual, proporcionaram 
uma maior necessidade de estudos sobre diversidade e a cultura no âmbito Organizacional. A 
Cultura proporciona o aprendizado durante a resolução de problemas de adaptação externa e 
integração interna. Sendo este aprendizado satisfatório, pode ser considerado válido e 
repassado aos novos membros. O estudo da Diversidade Cultural aborda exatamente a 
variação entre essas culturas inseridas na sociedade. Diante de sua tamanha complexidade, 
alguns autores fragmentaram a diversidade em três dimensões, que entrelaçam entre si para 
produzir construções únicas de perfis humanos. Quando a diversidade é analisada dentro das 
organizações, ela pode trazer vantagens e desvantagens. Ao reconhecer as igualdades e 
divergências importantes no seu meio, o questionamento a seguir é como as organizações irão 
lidar e gerir com essa realidade cada vez mais presente. O estudo em questão aborda uma 
revisão bibliográfica da diversidade nas organizações, enfatizando a cultura, suas vertentes, o 
enfoque nas diferenças, heterogeneidade cultural, assim como ações afirmativas que 
proporcionem um maior embasamento teórico. 
Palavras–chave: ações afirmativas, diversidade cultural, gestão da diversidade 
 

DIVERSITY IN ORGANIZATIONS: A LITERATURE REVIEW 
 
ABSTRACT: The  Diversity  in  the  workforce  coupled  with  the  organizational  culture  
has  been  required  a close eye theorists of Management. In a globalized world a business 
sustainability is the key. Aspects  such  as  the  current  social  democratization,  provided a  
greater  need  for  studies  on diversity  and  culture  within  the  organizational  scope.  The  
Culture  provides  learning  while solving  problems  of  external  adaptation  and  internal  
integration.  This  being a satisfactory learning, can be considered valid and taught to new 
members. The study of cultural diversity covers  exactly  the  variation  between  these  
cultures  embedded  in  society.  Before  its  such complexity,  some  authors  have  
fragmented  diversity  in  three  dimensions,  which  intertwine with  each  other  to  produce  
only  buildings  of  human  profiles.  When  diversity  is  analyzed within organizations, you 
can have advantages and disadvantages. Recognizing the equalities and major differences in 
their midst, the following question is how organizations will handle and  manage  with  this  
reality  ever  more  present. The  present  study  addresses  a  bibliographic review  of  
diversity  in  organizations,  emphasizing  culture,  its  aspects,  the  focus  on  the differences,   
cultural   diversity,   and   affirmative   action   to   provide   a   greater   theoretical 
foundation. 



 

10979 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

KEYWORDS: affirmative action, cultural diversity, managing diversity 
 
INTRODUÇÃO 

A diversificação da força de trabalho no atual cenário globalizado é uma questão 

latente, pois contribui para o acirramento da competitividade, visto que as diferenças 

individuais podem vir a proporcionar visões diferentes e inovadoras no meio organizacional. 

O estudo em questão tem como objetivo evidenciar o componente conceitual da diversidade, 

envolvendo temas afins como cultura e gestão. Assim como, demonstrar através de uma 

coletânea de autores as vantagens e desvantagens da diversidade no ambiente laboral. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O trabalho desenvolvido seguiu os preceitos do estudo exploratório, por meio de uma 

pesquisa bibliográfica. Para a pesquisa, foram analisadas obras literárias, artigos científicos e 

obras acadêmicas dos mais diversos anos, desde obras antigas à atuais. Na coleta de dados, 

seguiu-se primeiro a leitura exploratória, depois a leitura seletiva e, por fim, o registro das 

informações extraídas das fontes em instrumento específico. Por último, o trabalho foi 

ordenado e sumarizado tendo como base uma leitura analítica das informações contidas nas 

fontes selecionadas, possibilitando uma melhor compreensão das respostas ao problema da 

pesquisa. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

Cultura e diversidade cultural 

Diversidade cultural pode ser entendida como a variação entre as culturas existentes 

dentro da sociedade. Para Furtado (2014), é algo associado a dinâmica do processo de 

aceitação da sociedade, estando também ligada aos conceitos de pluralidade, multiplicidade, 

diferentes ângulos de visão ou de abordagem, heterogeneidade e variedade, podendo ser 

achada na comunhão de contrários, na intersecção de diferenças, ou ainda, na tolerância 

mútua. Ela é mais do que o formato dos corpos, cor de pele, orientação sexual, crença 

religiosa ou política. Diversidade cultural é também aceitar que existem outras formas de 

viver de acordo com diferentes opiniões, valores, vivências pessoais e profissionais, que 

muitas vezes não são compatíveis com a lógica da produtividade e da competitividade 

(BITENCOURT, 2010). 

O processo de endoculturação inicia-se após o nascimento e termina com a morte de 

uma pessoa. Ele consiste na absorção e aprendizado de comportamentos que permitem as 
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pessoas se comunicarem e serem capazes de passar pelo processamento intelectual. E, sua 

importância, está em moldar o indivíduo junto à sociedade e fazer com que seu 

comportamento alcance uma uniformização (MELLO, 1986). 

As dimensões da diversidade 

Diversidade não inclui apenas raça ou gênero, mas é algo mais complexo, dentro da 

diversidade podem ser, por exemplo, também inclusos: idade, história pessoal e corporativa, 

formação educacional, função e tempo de serviço em uma organização, personalidade, estilo 

de vida, preferência sexual e origem geográfica. Estes são apenas alguns exemplos 

(THOMAS, 1991). 

Diante de tamanha complexidade, alguns autores dividiram a diversidade em 

dimensões. Primeiro foram criadas duas dimensões e mais tarde foi acrescentada uma terceira. 

Então as dimensões da diversidade são divididas em dimensões primárias, secundárias e 

terciárias (LODEN & ROSENER, 1991; ARREDONDO, 2004). Vale salientar, que elas não 

ocorrem de forma independentes, mas são interagentes entre si. Elas se entrelaçam para 

produzir construções únicas de perfis humanos (RIJAMAMPIANINA & CARMICHAEL, 

2005). 

A primeira das dimensões, as primárias, se referem ao gênero, raça, orientação sexual, 

idade, habilidades, características físicas ou mentais, classe social, cultura e linguagem. 

(LODEN & ROSENER, 1991; ARREDONDO, 2004). As dimensões secundárias, por sua 

vez, se caracterizam por serem menos visíveis e atuarem de forma mais variada na identidade 

individual. Formam essa dimensão, a formação educacional, localização geográfica, religião, 

língua materna, situação familiar, estilo e experiência de trabalho, experiência militar, papel e 

nível organizacional, renda, estilo de comunicação, crença de saúde e interesses de lazer. 

(LODEN & ROSENER, 1991; ARREDONDO, 2004). As dimensões terciárias englobam os 

momentos históricos da vida de alguém. Fazem parte dessa dimensão crenças, premissas, 

atitudes, sentimentos, valores e as normas de grupo (ARREDONDO, 2004). 

Homogeneidade e heterogeneidade cultural no ambiente de trabalho  

Quando a diversidade é analisada no interior das organizações, ela pode trazer 

vantagens e desvantagens. A teoria da identidade social defende que homogeneidade cultural 

nos grupos geridos pode aumentar o nível de satisfação e cooperação entre os membros e 

diminuir os conflitos emocionais, evitando, assim, a inibição de organizações pelos processos 

de identificação e de auto categorização deletérios (BLAU, 1977; WILLIAMS & O’REILLY, 

1998). Há uma tendência nesses grupos de seus membros se comunicarem melhor entre si, 

talvez por compartilharem dos mesmos pensamentos e não apresentarem barreiras culturais 
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significantes para as relações sociais, havendo um maior número de associações positivas e 

contatos dentro deles (BLAU, 1977; EARLEY & MOSAKOWSKI, 2000).  

Conforme a diversidade cultural for aumentando dentro de uma organização, os 

processos psicológicos associados com a teoria de identidade social e os processos de auto 

categorização tornar-se-ão mais favoráveis para surgirem, o que levarão a criação de barreiras 

para as relações sociais, resultantes de vieses cognitivos do tipo “dentro/fora do grupo” 

(BLAU, 1977). Isso acontece, porque os indivíduos mostram-se mais solidários com os que 

fazem parte de seu grupo, que pode ser baseado, por exemplo, em raça ou gênero, e 

discriminam os que estão de fora (TAJFEL & TURNER, 1985). Na medida em que existirem 

mais subculturas em grupos moderadamente heterogêneos, os conflitos serão potencialmente 

maximizados, trazendo prejuízos para a boa comunicação e interação entre os grupos 

(ALEXANDER et al., 1995; EARLEY & MOSAKOWSKI, 2000). 

Níveis elevados de heterogeneidade, por sua vez, podem enfraquecer as barreiras ao 

intercâmbio social eficaz, uma vez que, os membros dos grupos serão difundidos mais 

uniformemente sobre as categorias de diversidade cultural e as identidades de “dentro/fora do 

grupo” serão reduzidas (BLAU, 1977, ALEXANDER et al., 1995). A comunicação e os 

contatos que são feitos diariamente em organizações altamente heterogêneas são mais 

propensos de envolverem membros de diferentes grupos raciais e de gêneros e, como 

consequência, as pressões dentro dos grupos que inibem interações sociais com os indivíduos 

que estão de fora acabam sendo enfraquecidas (BLAU, 1977).  

Organizações multiculturais obtêm vantagens em vários aspectos para um melhor 

funcionamento e obtenção de lucros. Essas vantagens podem resultar de diversos fatores. Um 

deles é a atração e retenção de funcionários talentosos, com a abertura da organização para 

mulheres e minorias, gerando uma força de trabalho mais ampla. Quando os grupos 

minoritários qualificados são tratados de forma devida, sem injustiça nem desigualdades, 

podendo crescer dentro da organização, eles levam a organização a obterem uma maior 

vantagem competitiva. Outro ponto positivo é o melhor preparo dessas organizações em 

servir uma clientela externa diversificada em um mercado cada vez mais globalizado. Isto é 

proveniente de uma melhor compreensão das exigências dos ambientes jurídicos, políticos, 

sociais, econômicos e culturais de outros países que essas organizações multiculturais 

apresentam (ADLER, 1991). 

A diversidade tem alguns inconvenientes que moderam suas vantagens significativas. 

Sob condições de incerteza e complexidade, podem surgir frustações e conflitos disfuncionais 

e as organizações terem custos elevados em tempo e em recursos financeiros para resolução 
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desses problemas (MAZUR, 2010). A diversidade pode dificultar na escolha de qual direção a 

ser seguida e gerar choques culturais e interações negativas, prejudicando, principalmente os 

grupos minoritários e as mulheres nas resoluções dos conflitos, pois, de forma tradicional, os 

grupos majoritários são os beneficiados em situações deste tipo (MAZUR, 2010). 

Gerindo as diferenças 

A gestão da diversidade é a aderência de normas administrativas que assegurem que as 

peculiaridades individuais ou de grupo, possam ser acatados como meio de promoção dos 

resultados da empresa (ALVES & GALEÃO-SILVA, 2003). 

Ao reconhecer as igualdades e divergências importantes no seu meio, o questionamento 

a seguir, é como as organizações irão lidar e gerir com tudo isto. Ser sensível às diferenças é 

preciso, no entanto, sensibilidade por si só não é o suficiente para que se alcance resultados 

positivos (FURTADO, 2014). 

O emprego de pessoas diferentes pode ser visto como uma estratégia competitiva, que 

fomenta a criatividade deriva da convivência de indivíduos diversos, onde a diversidade para 

a empresa é um meio de aumentar a variação de negócios (BITENCOURT, 2010). A boa 

gestão da diversidade nas organizações também pode acarretar no aumento da lucratividade, 

auxiliar na redução de custos, atrair bons talentos que podem ser de boa valia para as ideias de 

publicidade e propaganda (DUBRIN, 2003). 

A diversidade gera boas oportunidades porque promove o conhecimento e predispõe-se 

a entender e aceitar as diferenças. A gestão da diversidade cultural nas organizações não 

significa que deve haver tratamento diferenciado às minorias, e sim, que a forma de gerir a 

diversidade deve ser inclusiva, onde todos os indivíduos tenham participação e oportunidades 

igualitárias (FURTADO, 2014). 

Análise da literatura sobre alguns grupos minoritários no ambiente de trabalho 

 A discriminação no ambiente de trabalho é resultado da fixação de uma identidade 

específica como norma, que normalmente é associada no espaço organizacional a imagem de 

um “homem branco, jovem, sem deficiência e heterossexual” (BULGARELLI, 2008). 

Tomando por base a padronização da identidade, todos que fogem da identidade social 

normalizada são os “anormais”, por não se enquadrarem com o grupo. É daí que começa a 

discriminação, porque o grupo, buscando manter a sua estabilidade, acaba marginalizando os 

que são diferentes (JODELET, 1998). 

A participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é muito baixa. No 

Brasil, 11% da população brasileira declararam ter algum tipo de dificuldade motriz, 

intelectual ou sensorial grave de acordo com dados preliminares do IBGE de 2010 
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(CAVALCANTI, 2011). Em 2009, apenas 0,7% das pessoas que estavam empregadas, tinham 

algum tipo de deficiência (GARCIA, 2010). A discriminação pode ser percebida em uma 

organização quando ela prefere contratar pessoas com deficiências leves ou imperceptíveis ou 

quando ela concentra a contratação em um só tipo de deficiência e ainda isola essas pessoas 

em uma só área da organização (GARCIA, 2010).  

O racismo é a ideologia base para a discriminação e é qualquer fenômeno que justifique 

as diferenças, preferências, privilégios, dominação, hierarquias e desigualdades materiais e 

simbólicas entre os seres humanos, baseado na ideia de raça (LIMA & VALA, 2004; 

SCHUCMAN, 2010). 

O preconceito acontece não por diferença na educação, mas por mecanismo indiretos, 

resultantes de estereótipos negativos relacionados com os negros. Esses mecanismos intervêm 

nos procedimentos organizacionais, podendo influenciar na avaliação do potencial e 

habilidades dos negros (BENTO, 2000; ABRAMO, 2006). 

Desde o início da humanidade, a mulher foi incumbida do trabalho doméstico e sempre 

se limitou à esfera privada das sociedades. Na civilização primitiva, quando os nômades se 

fixam ao solo e se tornam agricultores, a mulher passa a ser responsável pelos cuidados do lar 

enquanto o homem sai para caçar, pescar e guerrear. No início da indústria doméstica, 

também era competência das mulheres os campos e as colheitas, a tecelagem e a fabricação de 

utensílios através do barro, elas presidem também à troca de mercadorias (BEAUVOIR, 

1991). 

De acordo com Bruschini (2007), a mulher vem ocupando, cada vez mais, espaços 

sociais, culturais, profissionais e políticos que tradicionalmente eram reservados aos homens. 

A conquista de direitos legais, inserção no espaço público, notadamente no mundo do 

trabalho remunerado, importantes alterações na esfera privada e o enfraquecimento da 

hierarquia de gênero nas relações conjugais, são exemplos dessa amplitude. 

Dentro das organizações há também a presença dos homossexuais, e independente do 

gênero, ainda nos dias atuais, seguem sofrendo algum tipo de ação discriminatória, não 

somente no meio social, mas também, a discriminação ocorre dentro das organizações 

(IRIGARAY & FREITAS, 2011). 

 

CONCLUSÕES 

 A questão da diversidade nas organizações ainda não alcançou resultados satisfatórios, 

onde todos os indivíduos, independentemente de suas origens, características ou escolhas, 

usufruam dos privilégios de igual modo. Neste estudo, foi observado que pessoas com algum 
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tipo de deficiência (motriz, intelectual ou sensorial), negros, mulheres e homo ou bissexuais, 

ainda encontram uma resistência para encontrarem e se manterem em algum tipo de emprego 

e, quando empregados, parecem enfrentar situações desfavoráveis. Mesmo com as políticas 

públicas de inserção destes no mercado de trabalho, muita coisa ainda precisa melhorar. Nota-

se também, de acordo com o material pesquisado, que questões ligadas às diferenças de 

tratamento por gênero ou tons de pele, apresentam-se numa frequência mais elevada do que as 

ligadas à inserção dos homossexuais nas organizações, havendo assim, a necessidade de um 

maior enfoque sobre a temática. 

 Durante a investigação bibliográfica constatou-se, a necessidade de um maior 

embasamento teórico, tanto na literatura nacional como internacional que aborde o tema 

diversidade no contexto organizacional. Com isso, se nota uma escassez em estudos que 

auxiliem aos profissionais de Gestão de Pessoas a lidar com as diversas culturas existentes nas 

organizações. 
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RESUMO: “Histórias e Estórias de Acaraú – CE”, documentário realizado pelos bolsistas do 
projeto de extensão do Instituto Federal do Ceará – IFCE, tem como objetivo resgatar o 
conhecimento sobre o patrimônio cultural do município, por meio de relatos orais de 
moradores. A relevância do projeto é a catalogação e distribuição do documentário nas 
escolas do município e em municípios vizinhos. Comprova a importância da comunicação, 
por meio do uso de mídias audiovisuais, como recurso de ensino aprendizado e para 
conscientizar a necessidade da valorização do patrimônio cultural de Acaraú. 
Palavras–chave: comunicação, cultura, educação, identidade, lendas 
 

DOCUMENTARY “STORIES AND LEGENDS OF ACARAÚ – CE”: 
RESCUE THE CULTURAL HERITAGE IN THE CLASSROOM. 
 
ABSTRACT: "Stories and legends of Acaraú - CE" documentary made by scholars of the 
Federal Institute of Ceará extension project - IFCE, aims to rescue the knowledge of the city´s 
cultural heritage, through oral narrative of the residents. The project´s relevance is the 
tabulation and distribution of the documentary in local schools and in neighboring counties. 
This demonstrates the importance of communication, over the use of audiovisual media, as a 
learning and teaching resource. And to clarify the need for enhancement of Acarau´s cultural 
heritage. 
KEYWORDS: communication, culture, education, identity, legends 
 

INTRODUÇÃO 

Acaraú está localizado na região litorânea do Ceará, no Litoral Oeste, mas conhecido 

pela estrada do Sol Poente que liga a capital a praia de Jericoacoara. O município situa-se a 

aproximadamente 240 km de Fortaleza e faz limites com Cruz, Bela Cruz, Itarema e Jijoca de 

Jericoacoara, Marco e Morrinhos, que formam o Baixo Acaraú.  

É formado por 27 distritos, Acaraú (sede), Aranaú, Juritianha, Lagoa do Carneiro, 

Cauaçu, Curral Velho, Macajuba, Cajueiro do Boi, Celsolândia, Santa Fé, Lagoa da Volta, 

Córrego das Varas, Ilha do Rato, Córrego de Ana Veríssimo, Almécegas, Córrego da Rola, 
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Cachorro Seco, Mirindiba, Barrinha, Carrapateiras, Coroa Grande, Arpoeiras, Volta do Rio, 

Farol, Guajiru, Espraiado, Sítio Alegre e Ilha dos Coqueiros.  

O município possui forte influência na história do Ceará, desde o processo de 

colonização com instalação de oficinas de charques as margens do Rio Acaraú. Assim como, 

devido a proximidade com o mar, por meio de alguns objetos encontrados no fundo do mar, 

comprovam que o município serviu de base militar durante a Segunda Guerra Mundial. 

Entretanto, com a aceleração do processo de urbanização a partir do ano 2000, vem se 

intensificando na população, sobretudo a mais jovem, um descaso com as manifestações 

culturais e histórias de Acaraú. 

Os estudos sobre cultura se desenvolvem a partir do século XIX, com a introdução da 

Antropologia, palavra de origem grega que deriva de Anthropos, que significa “estudo do 

homem” ou “ciência do homem”. Devido à abrangência da área de estudo, antropólogos, por 

acordo tácito definem cultura como um dos principais campos para o estudo da origem da 

humanidade, aprofundando a classificação de variedades e investigação da vida dos chamados 

povos primitivos (LINTON apud MELLO, 1986 p. 18). 

Tomaz (2010, p. 1-2) aborda a preservação do patrimônio histórico e cultural, a partir 

da compreensão dos conceitos do uso do espaço e a relevância dos lugares de memória, 

expressão utilizada por Pierre Nora, que descreve a sacralização de espaços com importante 

significado na memória coletiva. 

Segundo Bauman (2005, p.13), quando um povo considera a cultura em que está 

inserido como dominante, esse processo torna-se prejudicial, devido à tentativa de 

homogeneização da identidade cultural ou tentar impor a outros povos, como ocorreu no 

mundo ocidental a partir do século XVI e continue mais acentuado com a globalização. 

Contribuindo para o desaparecimento de muitas culturas. Entretanto, o fenômeno da 

globalização apresenta como ponto positivo, a preservação da memória e fortalecimento dos 

laços sociais, quando se utiliza os meios de comunicação para este fim (SANTANA, p.7).  

Diante da relevância de valorizar e compreender a cultura local, percebe-se a 

importância da inserção deste conhecimento em sala de aula. A chamada “Sociedade da 

Informação”, permite o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no dia a 

dia, assim: 

As características fundamentais da sociedade contemporânea que mais 

têm impacto sobre a educação são, pois, maior complexidade, mais 

tecnologia, compreensão das relações de espaço e tempo, trabalho 

mais responsabilizado, mais precário, com maior mobilidade exigindo 
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um trabalho multicompetente, multiqualificado, capaz de gerir 

situações de grupo, de se adaptar a situações novas, sempre prontas a 

aprender. Em suma um trabalhador mais informado e mais autônomo 

(BELLONI, 2001, p.39).   

 

O discente contemporâneo é um sujeito inquieto como a sociedade que está inserido, 

que busca informações que também lhe permitam maior interação e que evitem monotonias. 

Dessa forma, é urgente que a educação adote novas tecnologias que despertem o interesse aos 

alunos de conteúdos que abordem assuntos, como as tradições culturais, que tendem ao 

esquecimento com as tendências do mundo globalizado. Dessa forma, Moran (2000) relata 

sobre o modelo educacional da sociedade atual: 

 
Precisamos tornar a escola um espaço vivo, agradável, estimulante, 

com professores mais bem remunerados e preparados; com currículos 

mais ligados à vida dos alunos; com metodologias mais participativas, 

que tornem os alunos pesquisadores, ativos; com aulas mais centradas 

em projetos do que em conteúdos prontos; com atividades em outros 

espaços que não a sala de aula, mais semi-presenciais e on-line, 

principalmente no ensino superior (MORAN,2000, p.10). 

 

Com isso, observamos como comunicação e educação tornam-se ciências que se 

complementam e permitem melhorias no processo de ensino-aprendizagem, como os recursos 

audiovisuais. No caso da pesquisa, a produção de documentários que relatam histórias reais e 

imaginárias de um povo, solidificando e intensificando a valorização da cultura do lugar. 

O presente trabalho visa despertar interesse nos alunos e comunidade geral de Acaraú 

a resgatarem o patrimônio histórico e cultural da região, incentivando a conservação da 

identidade cultural da comunidade por meio de um documentário produzido pelos bolsistas do 

projeto de extensão “Histórias e Estórias de Acaraú”. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para Teixeira (2006, p. 253), documentário é gênero cinematográfico, não-ficcional, 

capaz aproximar o aluno da realidade. Conceitua-se “no campo das ciências humanas, para 

designar um conjunto de documentos com a consistência de ‘prova’, a respeito de uma 

época”. É uma exposição filmada quase objetiva da realidade, que mostrar “as coisas como de 
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fato ocorreram”. O documentário traz em si “uma forte conotação representacional, ou seja, o 

sentido de um documento histórico que se quer veraz, comprobatório daquilo que ‘de fato’ 

ocorreu num tempo e espaço dados”. 

A motivação para o projeto surge durante experiência em sala de aula, ao ministrar 

disciplinas sobre patrimônio histórico, em que se faz necessário conhecimento sobre a cultura 

local. Ao observar desinteresse dos alunos em conhecer e valorizar as tradições do município. 

Surge assim, a ideia de criar um documentário com histórias reais e imaginárias do cotidiano 

da comunidade, por meio do projeto de extensão, intitulado “Histórias e Estórias de Acaraú”, 

que já tem dois anos de atividades. 

Na fase inicial do Projeto, em 2015, os bolsistas realizaram as pesquisas de campo, onde 

eles se deslocaram até os distritos de Aranaú, Barrinha e Arpoeiras para realizarem entrevistas 

com as pessoas nativas dessas comunidades. Além das comunidades indígenas Tremembés 

em Almofala, no município de Itarema e em Queimadas, em Acaraú e na sede de Acaraú. As 

entrevistas foram gravadas e os depoimentos serão editados para produção do documentário, 

que por sua vez, está em fase de finalização e será apresentado a comunidade na continuação 

do projeto intitulado: exibição do documentário “histórias e estórias de Acaraú. 

Na segunda fase do projeto, os alunos após a edição e finalização do documentário, 

gravarão em DVDs e doarão a biblioteca do IFCE – Campus Acaraú, Biblioteca Pública 

Nicodemos Araújo de Acaraú, Museu Padre Antônio Tomás e para 40 escolas de Acaraú e 

municípios do entorno. A entrega do documentário será realizada no auditório do IFCE-

Campus Acaraú e durante a entrega do documentário, será realizada palestra com alguns 

entrevistados, a fim de propor debate que pretende resgatar os valores e conscientizar a 

população sobre a relevância da conservação do patrimônio material e imaterial, solidificando 

a memória da população. 

As entrevistas foram realizadas entre os meses de setembro/2015 a agosto/2016. Os 

bolsistas fizeram aos entrevistados perguntas abertas e todos assinaram termo de autorização 

de uso da imagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os relatos descritos são fragmentos do documentário que está sendo editado. Para este 

artigo optou-se por utilizar apenas as estórias, ou seja, as lendas. Contudo, no documentário 

também possui muitos fatos relevantes para a construção da história de Acaraú. 
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Um professor de história de Aranaú relata que na infância em sua comunidade os 

moradores conviviam com lendas que despertavam o imaginário popular, como assombrações 

que amedrontavam o lugar. 

 

Alguns moradores dizem que em algumas noites aconteciam alguns 

fenômenos. Eram gritos alucinantes que ecoavam pela madrugada, pedras 

que são jogadas contra portas e janelas, gargalhadas infernais, segundo os 

moradores, que vinham sempre com vento muito forte, mais quando alguém 

se atrevesse a abrir a porta não consegue ver nada. 

 

Outra lenda de Acaraú é conhecida como “Fogo do salgado”, segundo relato de um 

pescador do distrito de Aranaú, conta que viu o fenômeno enquanto pescava com o pai na 

infância na ilha do Salgado uma localidade no interior de Acaraú, na margem das Cambôas. O 

pescador conta que “às vezes durante a pesca aparecia esse fogo para espantar os pescadores 

que ali iam para sua pescaria ou quando cortávamos lenha para as padarias da localidade”. 

Destaca-se também, a lenda do “Pai do Mangue”, fenômeno observado pelos 

moradores ribeirinhos nas margens do Rio. Trata-se de um menino cabeludo que apagava as 

fogueiras que os pescadores faziam para se aquecer ou preparar seus alimentos durante a 

pescaria. 

Segundo o Sr. José, um pescador, “quando essa coisa aparecia, eles não conseguiam 

pegar nada, era como se os peixes sumissem, podiam pegar as redes e irem embora, porque a 

pescaria tinha sido fracassada”. 

Diante deste relato, observa-se que para os mais céticos, quem seria responsável por 

apagar o fogo seria o vento. Uma vez que o município se localiza em uma parte do Estado 

conhecida mundialmente pelos fortes ventos que favorece a prática de windsurf e kitesurf, 

principalmente, no segundo semestre do ano.  Contudo, a comunidade atribuía o fato a um 

fenômeno sobrenatural. 

Relatou-se ainda a estória do “assobiador”, que para os descrentes dos fenômenos 

sobrenaturais, também estaria relacionado aos fortes ventos do município durante os meses de 

agosto a dezembro. Segundo os moradores trata-se de um acontecimento, onde se ouvia um 

assobio muito forte, se a pessoa o imitasse eles ficavam “aperriando”, vocábulo cearense, que 

significa irritado. A partir de então a pessoa tinha que pegar seus pertences e sair, pois, caso 

contrário, ficavam arrepiados, com as pernas grossas e dificuldade de correr. A lenda surgiu 

após um filho ter matado o pai, a assombração nunca foi vista, mas segundo o imaginário 
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popular este personagem lendário carrega um caixão nas costas e quando coloca o caixão no 

chão para descansar, um cachorro aparece com os olhos de fogo, o fenômeno se assusta pega 

o caixão e continua sua jornada. 

Os pescadores relataram também sobre a “Lenda do Mar”, segundo os entrevistados o 

fenômeno acontecia em “noite de lua cheia, horas altas, um homem aparecia cantando pela 

praia, e era tão triste sua voz que o luar, profundamente tocado, como que se desfazia em 

pranto sobre o mar. Não demorava, e desaparecia como aparecera”. 

O homem era descrito “alto, musculoso, cabelo alourado de sol, tez morena, olhos 

verdes, era a figura de um pescador”. Era uma figura de todo desconhecida dos moradores, ali 

da praia da Arpoeira e das outras praias do entorno. Alguns moradores curiosos tentavam 

acompanhar os passos pela praia, mas ninguém nunca conseguiu se aproximar dele. 

Os pescadores comparavam o homem ao vento, citando que “era como se andasse 

dentro do vento ou fosse o próprio em figura de gente”. Ainda contava a lenda que uma noite 

“o pescador de nome Glicério, ao segui-lo pela praia, quando viu estava ao lado dele, tanto 

que o homem misterioso tinha uma cicatriz funda, no lado esquerdo do rosto. Fora a única 

pessoa que tivera esse privilégio”. Acrescenta-se ainda, sobre esta aparição que: 

 

Pela visão bem de perto, e ao clarão do luar, pôde Glicério descrever, com 

mais detalhes físicos, para os moradores da Arpoeira, aquele homem que 

cantava à beira-mar, nas noites de lua, com uma voz como a expressão mais 

profunda de todas as tristezas. Dava a impressão de ser uma propriedade dos 

raios da lua. 

 

Essa lenda explicava o desaparecimento de um pescador que naufragou e que nunca 

teve o corpo encontrado. Um dos grandes contadores era o velho Chico Pedro que vivia numa 

choupana no alto do morro mais alto da praia, na sucessão do coqueiral. A pedidos sempre 

repetia a história de um moço pescador do seu tempo de mais moço – não lembrava o nome 

dele – dizia que o moço era de outra praia cearense, mas que preferia pescar sozinho na praia 

de Arpoeira em uma pequena jangada de seis paus. . 

Um dia, ao amanhecer, a jangada do pescador solitário do Ceará deu na praia do 

Morro-Pintado, vazia. E nunca mais o pescador solitário apareceu vivo ou morto. Seu Chico 

Pedro, contava que o pescador solitário sempre contava que “uma sereia seguia a jangada, 

pelas horas do entardecer, se fazia lua cheia, declarando-lhe um grande amor numa canção de 
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tom verde, que parecia beber o silêncio enorme escondido do vento no azul profundo do mar 

sem fim”. 

 

CONCLUSÕES 

Percebe-se por meio dos relatos o dom que a comunidade tem em explicar fenômenos 

da natureza, como os períodos do ano em que o vento é mais forte, o raio do luar, que se 

intensifica nas noites de lua cheia. Lendas que despertam o imaginário da comunidade e que 

são relevantes para a construção da identidade cultural da população local. 

Apesar do projeto ainda não está concluído totalmente, nós pretendemos, após a 

finalização do documentário, continuar as pesquisas com os alunos que assistirem o 

documentário, com aplicação de questionários e, assim, analisar o impacto que a mídia 

audiovisual trará para os jovens cidadãos do município. 

Acredita-se que a cultura é responsável pela criação e consolidação da identidade 

cultural da região, onde se está inserido, portanto sabe-se da importância de se conhecer as 

culturas, histórias e estórias de onde se vive. 

Por fim, foi conseguido, com este trabalho, o objetivo principal que era despertar o 

interesse dos estudantes e da comunidade em geral quanto as estórias de Acaraú. 
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RESUMO: É sabido que o ordenamento brasileiro abarca inúmeras normas protetivas ao trabalhador, havendo 
preceitos específicos em relação a certas profissões, como é o caso do professor. É ululante que o desrespeito 
dessas normas imperativas de cunho social é corriqueiro pela entidade privada, desejoso pelo lucro rápido e 
avantajado. Dessa mazela padece as Instituições de Ensino Superior privado do Brasil. A pesquisa em tela, 
fazendo uso de uma metodologia de análise qualitativa, usando-se os métodos de abordagem hipotético-
dedutivos de caráter descritivo e analítico, tem por linha de fundo colacionar os dispositivos normativos de 
cunho trabalhista ou que interfere na relação laboral, regente da atividade do professor de ensino fundamental, 
médio e superior, bem como expor esses direitos a luz dos tribunais e de uma doutrina consagrada.  
Palavras–chave: Revalorização do professor. Direitos Trabalhistas. Garantias salariais. 
 

MÍNIMUM OF RIGHTS OF TEACHERS 
 
ABSTRACT: It is known that the Brazilian system includes numerous protective standards for 
workers, with specific provisions for certain professions, such as the teacher. It is blindingly that 
ignoring these mandatory provisions of a social nature is commonplace for private, forward to the fast 
and topping profit. This illness suffers the private higher education institutions in Brazil. Research on 
screen, using a qualitative analysis methodology, using the methods of hypothetical-deductive 
approach of descriptive and analytical character, is bottom line collate the regulatory provisions of 
labor nature or that interferes with the employment relationship, conductor the activity of elementary 
school teacher, secondary and higher, and expose these rights the light of the courts and a well-
established doctrine. 

KEYWORDS: Teacher revaluation. Labor rights. Salary guarantees. 
 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Tendo em vista a busca constante da revalorização do professor, na qual reflete na garantia de 

remunerações e condições de trabalho condignas, como bem prevê o projeto do Plano Nacional de 

Educação (2011-2020), 15 tornando-se fulcral a luta constante, por tal desiderato, como um dos fatores 

para elevar a educação no país, seja evitando o êxodo dos bons mestres, seja estimulando a entrada de 

novos talentos, além de melhoria na qualidade do ensino, tendo em vista que cessaria as jornadas 

intermináveis do docente em várias instituições, nos mais diversos horários. 

 O presente trabalho busca analisar os dispositivos normativos e as decisões dos tribunais que 

respaldam as garantias justrabalhistas do professor, fazendo uso de uma metodologia de análise 

qualitativa, usando-se os métodos de abordagem hipotético-dedutivos de caráter descritivo e analítico. 

                                                           
15 DOURADO, Luiz Fernandes. O Plano Nacional de Educação como política de Estado: antecedentes históricos, 
avaliação e perspectivas. IN: DOURADO, Luiz Fernandes (Org.). Plano Nacional de Educação (2011-2020): 
avaliação e perspectivas. Goiânia: Editora UFG; Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011, p. 52. 
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2. DOS DIREITOS E GARANTIAS JUSLABORAIS DO PROFESSOR 

2.1. JORNADA DE TRABALHO16 

O dispositivo normativo da CLT determinou a carga horária para o professor de até 4 horas/aula, 

consecutivas, ou seis horas/aula, de forma intercalada. Esse tratamento diferenciado da jornada de trabalho dar-

se pelo desgaste físico e mental que essa categoria possui, em particular. 

Atente que o art. 318 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, ao explicitar sobre o quantum da hora 

aula do professor, determina que o mesmo não possa prestar àquelas horas/aula17 para o mesmo estabelecimento 

de ensino. 

É necessário, aqui, fazer uma interpretação teleológica, pois o fim do legislador foi proteger o professor 

de uma jornada de trabalho prolongada ao mesmo empregador, apesar de falar em estabelecimento.  Ou seja, a 

prestação consecutiva superior a 4 horas-aula é possível desde que feito por empregadores diversos. 

Caso interprete de forma diversa, isso permite um rasgo normativo, na qual o empregador, com mais de 

um estabelecimento, exploraria o mesmo professor, vindo, assim, a burlar o fim protetivo que buscou a lei. 

O artigo supra, aplica-se a professores, seja do ensino fundamental, ao médio, superior e pós-graduação. 

Todavia, essa norma não se estende para as atividades de ensino fora da dimensão regulada pelo MEC, como 

cursos preparatórios, de dança, línguas, etc. 

É fulcral não confundir hora com hora-aula, os mesmos não são sinônimos. A hora é uma unidade de 

medida de tempo que equivale há sessenta minutos, o qual se refere à vigésima quarta parte de uma de um dia 

solar. Já a hora-aula é um critério normativo para aferir o salário-hora do professor, tendo fins estritamente 

acadêmicos. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação - LDB buscou um padrão de qualidade mínimo, em âmbito 

nacional, estabelecendo, por exemplo, em relação ao ensino fundamental e médio, uma carga horária mínima 

anual de 800 horas-ano, o que equivale a 2400 horas anuais, tendo em vista que a hora equivale a 60 minutos.18 

No projeto pedagógico do estabelecimento de ensino ira determinar a quantidade horas por disciplina, 

ficando a critério do respectivo projeto, estabelecer a duração da hora-aula.19  

Ou seja, dependendo do projeto pedagógico de cada estabelecimento, pode haver hora-aula de 60 

minutos, 55 minutos, 50, minutos, etc. Em face dessa hora-aula, serão determinadas quantas aulas ocorrera na 

disciplina. 

Por exemplo, numa disciplina de 60 horas, como hora-aula de 45 minutos, deve ocorrer a realização de 80 

aulas. 

A partir dessa diferença, fundamental, entre hora e hora-aula, determina-se, como consequência jurídica, 

que se o professor ministrar mais de quatro horas-aula (variável segundo o projeto pedagógico da instituição de 

ensino), consecutivas, fara jus ao adicional de hora-extra (50%). 

Entretanto, respeitado o intervalo intrajornada de seis horas-aula, no dia, como determina o art. 318 da 

CLT, o professor não fara jus a respectiva hora extra.  

                                                           
16 “(...) diz respeito ao número de horas diárias de trabalho que o trabalhador presta a empresa”. (MARTINS, 

Sergio Pinto. Direito do trabalho. 13º ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 437). 

17 Quatro horas/aula, consecutivas, ou seis horas/aula, de forma intercalada. 

18 Cf. CASSAR, VÓLIA Bomfim. Direito do trabalho.  5º ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p. 697. 
19 Cf. CASSAR, VÓLIA Bomfim. Direito do trabalho.  5º ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p. 697. 
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Essa hora-extra não se enquadra no trabalho extraclasse realizado pelo professor, como na elaboração de 

planos de aula, correção de provas, etc. Esse trabalho já está incluso no valor da hora-aula. Destarte, nada impedi 

que acordo coletivo fixe adicional de atividade, para remunerar as atividades extraclasses. 

Todavia, as horas destinadas a reuniões, cursos, realizadas fora do horário de aula, isso sim, dá ensejo à 

hora extra, pois o professor encontra-se a disposição da Instituição de ensino.20 

Atente que no caso de professor aplica-se a redação do art. 71 da CLT, visto que não houve exclusão 

expressa e nem se trata de norma especial. Assim, para a atividade que não ultrapassa 6 horas diárias, e 

garantidas ao professor o intervalo de 15 minutos,21 quando ultrapassar 4 horas-aula.  

Perceba que esse dispositivo normativo coaduna-se com a redação do art. 318 da CLT, quando o mesmo 

que determina a jornada máxima de 6 horas-aula, ao professor, para o mesmo empregador, desde que 

intercalado, ou seja, descontínuo. 

Esse intervalo, o qual não será remunerado, tem por fito uma questão de proteção à saúde do trabalhador, 

pois permite o repouso e alimentação do professor, não podendo ser excluído, nem mesmo por acordo ou 

convenção coletiva.  

A não obediência a esse intervalo mínimo pelo empregador ensejará a remuneração desse intervalo como 

hora-trabalhada com adicional de 50%, segundo o art. 71, § 4º da CLT.22 

Essa ficção legal visa proteger o trabalhador contra os abusos do poder econômico, cometidos pelo 

empregador, independentemente das atribuições ou do local onde se encontra o trabalhador (dentro ou fora do 

estabelecimento). 

 Nos precedentes do TST constata-se que o tribunal, em tela, não obedeceu à regra geral de um salário 

mínimo proporcional a jornada de trabalho, garantindo ao professor o salário mínimo de forma integral. 

Assim, ao professor é garantido um salário mínimo, integral, pela jornada de trabalho de seis horas-aula 

dia, não havendo a sua redução proporcional, como aplicado aos demais empregados.  

Afira que esse entendimento vai de encontro a outros precedentes do próprio TST, cabendo argumentos 

de inconstitucionalidade, por violação do princípio da isonomia. 

 

2.1.1. Intervalo Interjornada 

O intervalo interjornada seria o tempo de descanso entre uma jornada e outra, o qual, segundo o art. 66 da 

CLT deve ser de no mínimo 11 horas consecutivas.  

A categoria dos professores é uma categoria diferenciada, a qual possui regras próprias sobre a jornada 

laboral, disposta nos art. 318 a 321 da CLT. Todavia, quando não existir disposição especifica, a respectiva 

categoria segue os regramentos gerais da CLT. 

De tal sorte, no caso de descumprimento do intervalo mínimo de descanso de 11 horas, entre uma jornada 

e outra, acarreta direito ao professor a horas extras. Lembrar que tais normas são imperativas, não sujeitas à 

negociação ou renúncia, por tratar de prescrições que buscam proteger a saúde e a segurança do trabalhador. 

Seria o caso do professor que ministra aula, numa instituição de ensino, até às 22h20min horas e tem que 

ministrar aula, no dia seguinte, na mesma instituição, às 07h00min horas. Perceba que o professor só teve, 

                                                           
20 Cf. BARROS, Alice Monteiro de. Curso do direito do trabalho.  7º ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 565. 

21 Cf. CASSAR, VÓLIA Bomfim. Direito do trabalho.  5º ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p. 699. 
22 Cf. CASSAR, VÓLIA Bomfim. Direito do trabalho.  5º ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p. 697. 
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apenas, 09h40min horas de descanso de uma jornada de trabalho para outra, fazendo jus à hora-extra, em relação 

à 01h20min hora. 

 

2.1.2. Das “Janelas” 

As “janelas” são o tempo compreendido a disposição do empregador, na qual o professor fica no 

aguardado de uma aula para outra. Por esse tempo, computasse como hora-aula trabalhada, devendo o mesmo ser 

remunerado. 

Tal circunstância é algo corriqueiro da docência, quando o professor ministra aula, por exemplo, nos dois 

primeiros horários, tendo que esperar o terceiro horário (livre), para ministra a sua aula que acontece no quarto 

horário. Ou seja, é um horário que o mesmo fica à disposição da instituição, pois como a fração de tempo é 

exígua, não compensando ao docente ir para casa ou praticar algum ato de descanso, devendo ser remunerado 

pelos quatro horários (3 horários de aula e uma “janela”).23 

Segue, abaixo, o precedente normativo da seção de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, 

respaldando o direito ao recebimento da “janela”, ao professor: 

 

SDC PN-31 PROFESSOR (JANELAS)  
Os tempos vagos (janelas) em que o professor ficar à disposição do curso serão 
remunerados como aula, no limite de 1 (uma) hora diária por unidade. 

 

2.1.3. Do trabalho noturno 

Tendo em vista o desgaste acentuado aos que laboram no horário noturno, logicamente, sendo um laborar 

em condições mais gravosas. A Constituição Federal garantiu uma remuneração diferenciada aos trabalhadores 

que lavoram no horário noturno, vindo a CLT determinar um adicional de 20% sobre a hora diurna. 

 É considerado trabalho noturno aqueles executados entre às 22h00min a 05h00min do dia seguinte, para 

o trabalhador urbano. 

Ou seja, o professor que tem seu horário de aula encerrado às 22h15min; 22h20min; 22h30min; por 

exemplo, tem direito a receber o adicional de 20% sobre os 15min; 20min; 30 min; trabalhados após as 

22h00min horas.24 

Vale ressaltar que o pagamento habitual do adicional noturno repercute no cálculo do 13º salário, do 1/3 

de férias, devendo ser levado em conta para todos os efeitos legais. Tal posicionamento é matéria sumulada do 

TST. 

 

2.2. DESCANSO ANUAL REMUNERADO – FÉRIAS 

Com o fim de preservar a higidez física e mental do trabalhador, além de permitir com convívio social e 

familiar mais duradouro a Convenção nº 132 da OIT, bem como a Constituição Federal garantem ao trabalhador 

um período de férias remuneradas. 

                                                           
23 Cf. BARROS, Alice Monteiro de. Curso do direito do trabalho.  7º ed. São Paulo:  LTr, 2011, p. 566. 

24 Cf. BARROS, Alice Monteiro de. Curso do direito do trabalho.  7º ed. São Paulo:  LTr, 2011, p. 565. 
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 O direito de férias ocorre após um período de trabalho de 12 meses (período aquisitivo), podendo ser 

concedido pelo empregador a qualquer momento nos próximos 12 meses, no prazo de 30 dias, os quais serão 

remunerados com um terço a mais do que o salário normal. 

Excepcionalmente, será possível fracionar as férias. Todavia, não poderá ser inferior a 10 dias. 

A concessão das férias deve ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, além de o 

trabalhador ser comunicado do respectivo gozo, com uma antecedência de 30 dias, devendo dar contra recibo 

dessa comunicação. 

O trabalhador deve receber o pagamento da remuneração das férias até dois dias antes do início do 

respectivo período, para que o mesmo possa gozar efetivamente das mesmas. 

O desrespeito a prazo para concessão das férias acarreta o pagamento em dobro das mesmas. Não só o 

gozo das férias fora do prazo, como também, o pagamento da remuneração das férias fora do período legal, 

acarreta o pagamento em dobro, igualmente. 

Tal entendimento se consubstancia na orientação jurisprudencial nº 386 da SDI do TST: 

 

OJ-SDI1-386 FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FO-RA DO 
PRAZO. DOBRA DEVIDA. ARTS. 137 E 145 DA CLT.  
É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço 
constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época 
própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo 
diploma legal. 

 

É permitido ao trabalhador converter até um terço do período de férias em pecúnia, desde que requerido 

até 15 dias antes do término do período aquisitivo. 

No intuito de garantir a convivência familiar, prescreve a CLT que os familiares que laboram para o 

mesmo empregador, terão direito a gozar as férias no mesmo período, desde que não gere prejuízos ao serviço. 

Todos esses preceitos gerais sobre férias aplicam-se, normalmente, ao professor, pois não há regra própria 

sobre a matéria para essa categoria. 

 

2.3. DIREITO A REMUNERAÇÃO DO DESCANSO SEMANAL 

A CLT, no art. 67, assegura a todo empregado um descanso semanal remunerado de 24 (vinte 

e quatro) horas consecutivas, após seis dias de trabalho sucesso, o qual, salvo motivo de conveniência 

pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte.  

Destaca-se, o fato que esse tempo de 24 horas soma-se às onze horas do intervalo interjornada, o que 

totaliza 35 horas de descanso, havendo súmula do TST sobre a matéria.25 

O repouso semanal remunerado, também, é chamado de descanso hebdomadário (vem do grego e quer 

dizer semana). 

                                                           
25 SUM-110 JORNADA DE TRABALHO. INTERVALO - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003  

No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do 
intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como 
extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional. 
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Como delineado na Súmula 351 do TST, o professor remunerado por hora/aula tem o direito ao 

acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal, tendo como base o mês com quatro semanas e meia, segundo 

dispõe o art. 320, §1º da CLT. 

 

SUM-351 PROFESSOR. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. ART. 7º, § 2º, 
DA LEI Nº 605, DE 05.01.1949 E ART. 320 DA CLT (mantida) - Res. 121/2003, 
DJ 19, 20 e 21.11.2003  
O professor que recebe salário mensal à base de hora-aula tem direito ao acréscimo 
de 1/6 a título de repouso semanal remunerado, considerando-se para esse fim o mês 
de quatro semanas e meia. 

 

Chama-se a atenção a prática vedada do salário compressivo, no qual o empregador engloba numa única 

rubrica o pagamento de diversas parcelas. De tal maneira, explicita a súmula 91 do TST: 

 

SUM-91 SALÁRIO COMPLESSIVO Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003  
Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para 
atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador.  

 

Torna-se palmar, a ilegalidade de muitas instituições de ensino que tentam burlar os imperativos 

juslaborais, incutindo no valor da hora/aula a remuneração do descanso semanal. 

Por fim, como dispõe o art. 319 da CLT, é proibido aos professores, aos domingos, a regência de aulas e 

o trabalho em exames. 

 

2.4. REMUNERAÇÃO 

A remuneração do professor é aferida mensalmente, tendo por base o número de aulas ministradas 

semanalmente, vezes 4,5 semanas e meia, para aferir o seu salário. 

Apreenda que a natureza jurídica da remuneração é de caráter alimentar, sendo assim, a Constituição 

Federal e na legislação infraconstitucional prevê diversos instrumentos de proteção ao salário do trabalhador. 

A Constituição garante a irredutibilidade salarial; a CLT prevê que o salário deve ser pago até o quinto 

dia útil, não podendo o prazo de pagamento ser estipulado para período superior a um mês, devendo ser efetuado 

no local do trabalho, sendo vedados descontos; o Código de Processo Civil determina pela impenhorabilidade 

dos salários no processo de execução; a lei de falência privilegia as verbas trabalhistas no concurso de credores 

em relação aos demais créditos. 

No que tange a irredutibilidade salarial, a qual foi galgada a status de garantia constitucional, destaca 

Mauricio Godinho Delgado: 

 

Note-se, portanto, que a noção de irredutibilidade busca combater duas modalidades 
centrais de diminuição de salários: a redução salarial direta (diminuição nominal de 
salários) e a redução salarial indireta (redução da jornada ou do serviço, com 
consequente redução salarial). Como enfatizado, tais modalidades são, em princípio, 
vedadas pela ordem jurídica, podendo ensejar, conforme o caso, até mesmo a 
rescisão do contrato por culpa empresarial (art. 483, d e g, CLT)26 

 

                                                           
26 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso do direito do trabalho.  10º ed. São Paulo:  LTr, 2008, p. 729. 
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Torna-se palmar a violação da garante a irredutibilidade salarial, constituindo exercício lícito do jus 

variandi do empregador quando o mesmo reduz o número de turmas do professor, sem ter havido a diminuição 

do número de alunos, constituindo uma forma de rescisão indireta do contrato de trabalho, pois apesar de não ter 

havido a redução do valor da hora-aula, a remuneração será menor pelo número menor de aulas. 

 Geralmente tal prática é realizada pelas Instituições de Ensino como forma de pressionar o professor a 

pedir rescisão do contrato de trabalho para que a mesma não tenha que arcar com o ônus das verbas rescisórias 

trabalhistas, vindo o docente a ter os seus direitos ceifados, como por exemplo, a multa de 40% dos valores 

depositados a título de FGTS e o direito de saque do respectivo benefício social. 

Destacar que a mora contumaz no adimplemento das verbas salariais (o que caracteriza descumprimento 

das obrigações contratuais), seja não pagamento, seja pagando fora do prazo, é hipótese de rescisão indireta do 

contrato de trabalho como previsto no art. 483, “d” da CLT.27 

De tal sorte, as instituições de ensino que não efetuarem o pagamento dos professores até o quinto dia 

útil,28 acarreta ao docente o direito a rescisão do contrato sem justa causa, fazendo jus a todas as verbas 

rescisórias. 

 

2.4.1. 13º Salário 

A respectiva verba salarial compulsória é regida pelas Leis nº 4.090/62 e nº 4.749/65, além do decreto 

executivo de nº 57.155/65, o qual regulamente as leis em tela. 

No que tange ao assunto trazido à baila, aplica-se ao professor as determinações gerais explicitadas em 

tais normas. 

De tal sorte, fica garantindo o recebimento do 13º salário até o dia 20 dezembro, sendo obrigatório o 

adiantamento dessas versa salarial, correspondente à metade do seu valor, entre os meses de fevereiro a 

novembro, ficando a cargo de o empregador pagar o mês da sua conveniência, não estando obrigado a efetuar o 

adimplemento dessas versa trabalhista a todos os empregados simultaneamente.  

Todavia, fica ao empregado a opção de solicitar o pagamento do adiantamento da primeira parcela do 13º 

salário a ser pago quando das férias, desde que solicitado no mês de janeiro do respectivo ano de gozo das férias. 

Sobre a gratificação natalina será descontado os valores referente ao FGTS, imposto de renda e a 

contribuição social do empregado para financiamento da previdência social. 

O 13º salário será calculado levando em conta a remuneração de dezembro e todas as verbas salariais 

pagas habitualmente, vindo essa gratificação corresponder a 1/12 da remuneração mensal (ou fração superior a 

14 dias), para cada mês de serviço do ano correspondente. 

 

2.4.2. Gratificação por tempo de serviço 

É uma verba salarial espontânea, não havendo lei que imponha o pagamento, sendo devido quando o 

empregado/professor preencha certas condições: tempo de serviço na empresa (anuênio, biênio ou quinquênio). 

Tendo natureza de verba salarial deve integrar a remuneração para todos os efeitos, como férias, 13º 

salário, etc. 

                                                           
27 Cf. DELGADO, Mauricio Godinho. Curso do direito do trabalho.  10º ed. São Paulo:  LTr, 2008, p. 1162. 

28 Segundo a IN 1/89 do MTPS, o sábado é contado como dia útil. 
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Atente que a alteração contratual da gratificação por tempo de serviço de anuênio para biênio ou de biênio 

para quinquênio é proibido por ser prejudicial ao empregado. 

 

2.5.  INTERRUPÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

O art. 473 da CLT prevê as seguintes hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, sem prejuízo da 

remuneração: 

 

Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do 
salário:  
I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, 
ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de 
trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica; (grifos 
nossos) 
II - até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento; (grifos nossos) 
III - por um dia, em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana;  
IV - por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária 
de sangue devidamente comprovada;  
V - até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos têrmos 
da lei respectiva.  
VI - no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar 
referidas na letra "c" do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do 
Serviço Militar).  
VII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame 
vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior.  
VIII - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo.  
IX - pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de 
entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional 
do qual o Brasil seja membro.  

 

Chama-se a atenção, no que tange ao professor, que o prazo em caso de casamento ou falecimento do 

cônjuge, ascendentes ou filho será de nove dias, como prevê o art. 320, § 3º da CLT, regra específica e mais 

benéfica.  

Destarte, não se aplica a regra geral do art. 473, I e II da CLT, que prevê três dias no caso de casamento e 

dois dias no caso de falecimento dos parentes dependentes economicamente, registrados na CTPS. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O professor é um dos protagonistas, indispensáveis, do processo educacional, o qual visa à transferência 

de um conhecimento e de uma autonomia crítica desse conhecimento para o discente, permitindo que este, mais 

que um técnico em algum dos saberes da humanidade, possa torna-se um cidadão.  

De tal sorte, torna-se necessário o processo de revalorização desse profissional, seja na rede pública ou na 

rede privada, como peça fulcral do desenvolvimento e expansão de uma educação com qualidade. 

Um aspecto nesse processo de revalorização do docente, analisado no trabalho em tela, dá-se no aspecto 

do respeito às garantias trabalhistas, de tal maneira, que o mesmo possa ser remunerado condignamente, bem 

como preservado a sua saúde. 

Constatou-se que o professor é detentor do direito ao adicional noturno, quando lavorar depois das 

22h00min; que deve ser remunerado pelo tempo “livre” entre a espera de uma aula e outra (chamadas “janelas”); 

que o tempo posto à disposição da instituição de ensino, seja para reuniões, atender alunos, fora do horário de 
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aula, deve ser remunerado com horas extras; que o desrespeito ao intervalo de 11 horas intrajornada acarreta o 

direito a receber horas extras; de que o professor só pode ministra seis aulas diárias numa mesma instituição de 

ensino, sendo possível, apenas, que quatro aulas sejam lecionadas continuamente, onde o desrespeito a essa 

norma acarreta o direito a percepção de horas-extras; que o não pagamento da remuneração até o quinto dia útil, 

bem como a redução indevida das horas aulas, quando não seja pela redução do número de alunos, pode 

acarretar a rescisão indireta do contrato de trabalho; que o professor deve receber a remuneração do repouso 

semanal equivalentes a 1/6 das horas aulas ministradas; e que o pagamento das férias em prazo posterior há dois 

dias, antes do gozo, gera o direito ao recebimento dobrado do descanso anual remunerado. 

Espera-se que o presente artigo possa conscientizar a categoria dos professores sobre as garantias sociais 

que a Constituição Federal e a CLT lhe proporcionem, para que possam pleitear o cumprimento delas, seja de 

forma extrajudicial, seja junta a justiça trabalhista. 
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RESUMO: Este trabalho visa propor a produção, por estabelecimento de ensino, de lixeiras 
fabricadas a partir da reciclagem do papel advindo do lixo da própria instituição, como forma 
de reduzir o descarte desse resíduo no meio ambiente, como também, reduzir o gasto com a 
aquisição de cestos e sacolas plásticas. Tal produção seria realizada pela comunidade escolar 
através de oficinas, como forma de promoção da política nacional de resíduos sólidos. Para 
isso, neste trabalho foram relacionados os matérias necessários e descrito todo o processo 
produtivo. 
Palavras–chave: economicidade, reciclagem, sustentabilidade 
 

ECOLOGICAL TRASH CAN: A project that aims to produce trash can 
made of recycled paper. 
 
ABSTRACT: This article aims to propose the production by educational institution of trash 
can made from recycling paper, reducing discharges this residue in the environment, how 
also, reducing spent on purchase of plastic bags and plastic trash can. Such production would 
be carried out by the school community through workshops, as a way of promotion of the 
national solid waste policy. In this work the necessary materials were related, and described 
entire production process. 

Keywords: economy, recycling, sustainability 
 
 

INTRODUÇÃO 

A preocupação com o meio ambiente, em especial com o crescente aumento da 

produção de “lixo”, tem mobilizado gestores públicos e demais estudiosos na busca por 

soluções que visem reduzir ou até mesmo reverter o cenário atual; O Programa da Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) aponta que até 2025 o lixo mundial terá aumentado 

em 70%. 

Frente a esse anseio, alguns instrumentos norteadores foram criados, no Brasil, destaca-

se a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010), estabelecendo dentre 

seus dispostos as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 

sólidos. A Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) contribui para o enfrentamento 

das questões ambientais, incentivando a criação de estratégias que repensem os atuais padrões 

de produção e consumo, e ao desenvolvimento de programas e projetos que promovam a 

política de responsabilidade socioambiental no setor público. 
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Desta forma, o presente construto consiste em um projeto que propõe a implantação de 

eco-lixeiras em estabelecimentos públicos de ensino, instituindo orientações a autoprodução 

desses recipientes a partir da utilização de papel reciclável, como forma de implementação de 

tal política, proporcionando aos seus participantes a incorporação, através da vivência, dos 

sensos de utilização, limpeza, autodisciplina, educação, ordenação, economia. Como também, 

a redução do gasto de recursos financeiros com a compra de lixeiras e sacos plásticos; 

principalmente, diminuindo a emissão de resíduos sólidos no meio ambiente. 

O pensamento crítico que originou este artigo surgiu durante a realização do Trabalho 

de Conclusão de Curso 1 (TCC–I) da graduação tecnológica em Gestão Pública, executado 

em 2016 numa instituição federal de ensino técnico, quando da constatação da ausência de um 

projeto com tais características: aproveita parte do resíduo sólido produzido; que contasse 

com a participação dos recursos humanos da instituição; que apresentasse baixo custo e de 

fácil implantação. 

É importante mencionar que o futuro do planeta e consequentemente da humanidade 

depende da forma como nos relacionamos, não apenas interpessoalmente, e como 

interpretamos as informações e construímos nossos saberes. Como disse Najmanovich ap.ud. 

Segura (2001): “(...) Somos parte da natureza e nosso conhecimento sobre ela está ligado à 

nossa própria transformação”. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

É notório que um dos principais resíduos sólidos produzidos em uma instituição de 

ensino seja o papel, que na maioria das vezes é descartado junto ao lixo comum, em virtude 

da baixa implantação da coleta seletiva nas cidades. Também e perceptível que este tipo de 

organização pouco desenvolve programas ou projetos que realizem a reutilização/reciclagem 

de parte do material que é “consumido” para seu funcionamento. Pois este tipo de atividade 

está associado principalmente a nível de envolvimento e sensibilidade de seus gestores com a 

área ambiental; ou que, para isso, haja o emprego de verbas das quais a instituição não possui, 

ou caso seja necessária a aquisição de algum maquinário ou equipamentos. 

Desta forma, propõe-se a produção de lixeiras feitas de papel reciclado. Esta ação 

poderá ser trabalhada através de oficinas com estudantes, o corpo docente e técnico-

administrativo, como também com a comunidade externa, onde será ensinado o processo de 

confecção. 
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Figura 1. Eco-lixeira – Volume: 15L. (Fonte: Autores, 2016) 
 

a) Dos ingredientes 

Os materiais a seguir relacionados foram obtidos através de pesquisas exploratória na 

internet: em sites, revistas eletrônicas, blogs, artigos, trabalhos acadêmicos e outras fontes que 

tratassem do assunto. 

Os recursos materiais necessários são facilmente encontrados no comércio: Cola tenaz, 

hipoclorito de sódio (água sanitária), resina em pó, brancol, essência de canela, lascas de 

canela, pétalas e folhas de flores ornamentais. As proporções seguem a tabela: 

 

Tabela 1. Quantidade de materiais para a produção de uma unidade da eco-lixeira com 

capacidade para 15 L. (Fonte: Autores, 2016) 

Recursos materiais Unidade de medida Quantidade Valor R$ 

Água L 1 0,003 

Brancol Ml 25 0,25 

Cola tenaz Ml 100 1,25 

Essência de canela gotas 2 0,70 

Hipoclorito de sódio Ml 20 0,06 

Papel picado Kg 2 0 

Resina em pó G 2 0,28 

Total R$     2,543 
Essas proporções poderão ser ajustadas caso sinta-se a necessidade de uma pasta mais resistente. A utilização de 
pétalas e folhas de flores ornamentais, bem como de lascas de canela, são meramente decorativos, sendo 
facultada sua aplicação. As quantidades foram calculadas a partir das especificações recomendadas pelos 
fabricante dos produtos. 

O brancol é um ingrediente que também é utilizado na produção de sabão produzido à 

base de óleo de cozinha usado em frituras, o chamado sabão ecológico. Sua adição no preparo 

da pasta de papel é facultada, tendo em vista que nos dois processos sua função é a de tornar 

homogênea a cor dos produtos. Assim como o brancol, também é facultada a adição do 

hipoclorito de sódio, pois sua função é a de higienização, caso o papel tenha entrado em 

contato com o lixo comum. 
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b) Do molde 

Outros materiais essenciais para a produção das eco-lixeiras são os moldes, que poderão 

ser confeccionados similarmente a telas serigráficas: chapa de madeirite 2,20 x 1,10cm 6mm; 

poliéster 50 fios silk screen tela 1m x 160cm (ou similar); prego 6x6 com cabeça. 

 

Tabela 2. Quantidade de materiais para a produção de uma molde unidade da eco-

lixiera de 15 L. (Fonte: Autores, 2016) 

Recursos materiais Unidade de medida Quantidade Valor R$ 

Madeirite 6mm Chapa 1 25,00 

Poliéster 50 fios M 1 30,00 

Prego 6x6 com cabeça Un 100 2,00 

Total R$     57,00 

 

As dimensões de um recipiente com capacidade para um volume de 15 litros são: base 

de 20x20cm; altura de 35cm; aresta da borda superior medindo 25cm. O molde deverá ser 

construído conforme as figuras abaixo. 

 

 

Figura 2. Molde em madeirite medindo 1,10x1,10m. (Fonte: Autores, 2016) 
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Figura 3. Dimensões da eco-lixeira. (Fonte: Autores, 2016) 
 

As abas que serão utilizadas para fechamento lateral do recipiente, e dar sustentação, 

deverão ter base maior medindo 8cm, base menor 6cm e altura 2cm. Estando equidistantes, ou 

seja, a aproximadamente 8cm da base, 8cm da borda, e 8 cm entre ambas. Segue figuras: 

 

 

Figura 4. Abas de fechamento e sustentação. (Fonte: Autores, 2016) 
 

 

Figura 5. Posicionamento das abas de fechamento. (Fonte: Autores, 2016) 
 

c) Do preparo da pasta ao uso da resina 

O processo de preparo da pasta de papel é simples. Primeiramente o hipoclorito de 

sódio deve ser diluído em água, em um recipiente que também receberá o papel picado, deve-

se deixar a mistura em repouso para que o papel dissolva-se; ao chegar no estado pastoso, 
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deve ser adicionada a cola tenaz, mexendo bem a mistura, em seguida acrescenta-se o brancol 

(essa substância servirá para manter o papel com uma tonalidade clara, tendo em vista que 

boa parte dele poderá ser proveniente de impressões ou contendo traços de caneta 

esferográfica),  depois de bem misturada a pasta, é acrescentada a essência de canela para que 

a eco-lixeira tenha um cheiro agradável – nessa etapa, poderão ser somadas as pétalas, as 

folhas e as lascas de canela. 

Após a pasta atingir uma consistência homogênea ela é despejada, espalhada e 

comprimida no molde, que deverá estar disposto sobre uma superfície plana. Decorridos 

aproximadamente 30 minutos, há a retirada (desenformar) - processo similar a retirada de um 

bolo da forma, para que o material não fique colado no molde; utilizando-se a parte que 

sobrou do madeirite. Para que não haja contato direto da pasta úmida com a madeira, a 

modelagem necessita ser forrada por folhas de papel, evitando assim que se colem. 

Quando a eco-lixeira estiver quase seca, uma solução de resina em pó diluída em água 

(2g para 100 ml) deverá ser aplicada sobre o papel que serviu de proteção para o madeirite. 

Essa ação aumentará a resistência do material.  

d) Da rotulagem 

Estando totalmente seco, é realizada a dobradura e identificação do tipo de resíduo que 

poderá ser descartado dento da eco-lixeira, vide figura: 

 

  

Figura 6. Logomarca. (Fonte: Autores, 2016) 

 

Outras identificações poderão ser utilizadas, desde que para resíduos secos. Também, 

poderá ser produzida uma tampa, que dificulta a presença de vetores e outros animais. 

e) Do processo produtivo 

Para uma melhor compreensão do processo de produção das eco-lixeiras, um 

fluxograma foi desenvolvido pelos autores deste artigo. Esse tipo de ilustração baseia-se num 

mapeamento de todo o processo, apresentando uma sequência lógica das atividades 
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produtivas, utilizando-se simbologia padrão para que haja uma compreensão universal do 

processo; cada passo do processo estão ligados por conectores que orientam qual caminho 

seguir, em especial quando diante de um processo de tomada de decisão. 

  Para Krick ap. ud. Batista (2006), o fluxograma é uma técnica de análise tradicional e 

mais amplamente desenvolvida. Esta técnica descreve as etapas do processo produtivo 

utilizando os símbolos da American Society Mechanical Engenieers (ASME). 

 

 

Figura 7. Fluxograma do processo de produção de eco-lixeiras. (Fonte: Autores, 2016) 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De uma forma geral, o emprego de eco-lixeiras em detrimento das convencionais, 

apresentam grandes benesses. Se realizada uma comparação por meio de uma avaliação 

econômica para o intervalo de um ano letivo (200 dias), tem-se: 
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Figura 8. Gráfico - Comparativo econômico. (Fonte: Autores, 2016) 

 

Pelo gráfico acima percebe-se que em um ano letivo, um estabelecimento que precise 

manter 20 pontos de coleta de lixo, ou seja, lixeiras, gastará algo em torno de um mil reais, 

porém se optar por produzir eco-lixeiras terá um custo de aproximadamente duzentos reais. A 

produção de eco-lixeiras pela própria instituição traz uma grande economia. 

Para comprovar o dispêndio efetuado pelas instituições, com a aquisição e manutenção, 

serão apresentadas imagens das propostas de preço de pregões eletrônicos. 

 

 

Figura 9. Imagem retirada da proposta de preço do pregão eletrônico realizado em 2012 pela 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. (Fonte: UTFPR) 

 

 

Figura 10. Imagem retirada da proposta de preço do pregão eletrônico realizado em 2016 pela 

Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. (Fonte: SES/SC) 

 

Embora a figura 8 não faça referência a um estabelecimento educacional, isso não 

invalida o preço de aquisição de tal material pelo Estado. 
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Com uma parte do recurso economizado seria possível às instituições alvo deste 

trabalho a ampliação da ação de conscientização quanto a questão ambiental, promovendo 

eventos ou desenvolvendo estudos que aperfeiçoem o processo produtivo das eco-lixeira, tal 

como a aquisição de uma prensa e outros equipamentos que facilitem a produção. Uma outra 

possibilidade é o estabelecimento de parcerias com outras instituições, que também poderiam 

reduzir seus gastos com o recebimento de eco-lixeiras doadas. 

 

CONCLUSÕES 

Embora tenha sido bastante explorada a grande vantagem econômica na utilização de 

eco-lixeiras, o principal ponto abordado neste artigo é a possibilidade de fazer algo real em 

benefício do meio ambiente, de pôr em prática o que está instituído na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, o exercício da responsabilidade ambiental. 

Durante as pesquisas, enfrentou-se muitas dificuldades para encontrar materiais que 

dessem subsídio à como fabricar algo a partir do reaproveitamento do lixo, sobretudo do 

papel. O que produziu uma outra preocupação, a baixa produção científica, desta forma, este 

artigo torna-se uma grande contribuição para os futuros pesquisadores. É importante que 

sejam pensadas novas formas de aproveitar os resíduos sólidos, principalmente os que têm um 

tempo de degradação maior, tais como o plástico e o vidro, que possuem um maior poder de 

nocividade à natureza.  

Parafraseando Mandela: O conhecimento é a arma mais importante que podemos usar 

para concertarmos o que fazemos contra o planeta. 
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RESUMO: O presente artigo tem como propósito analisar e compreender as intervenções 
publicitárias nos patrimônios edificados no eixo piloto Rua do Comércio – Centro de Maceió, 
situada no Setor de Preservação, que institui normas à respeito da edificação para as Zonas 
Especiais de Preservação após o Projeto de Requalificação e especifica parâmetros para a 
publicidade em imóveis situados em área de proteção municipal. Também, é alvo dessa 
investigação averiguar as possíveis falhas do setor público (Superintendência de Controle e 
Convívio Urbano – SMCCU) perante a fiscalização e cumprimento da leis. 

 Para o desenvolvimento deste trabalho, foram exploradas as legislações municipais 
sobre a Veiculação de propaganda nos logradouros ao ar livre ou em locais com visibilidade 
dos espaços públicos. Como também foram efetuadas comparações de registros fotográficos 
obtidos das edificações da Rua do Comércio entre os séculos XX e XXI para investigar o uso 
atual dos imóveis que permeiam a rua.  

Com os estudos, observou-se a necessidade da criação de uma cartilha e um aplicativo, 
instrumentos que possam auxiliar à sociedade e aos órgãos competentes, para compreender e 
zelar o patrimônio público de Maceió, como incentivar a denúncia às possíveis falhas da 
fiscalização dos anúncios publicitários nos imóveis localizados na Rua do Comércio. 

Palavras–chave: Fiscalização, Normas, Leis, Patrimônio Público, Preservação. 
 

EDIFICATION AND PUBLICITY AT THE COMERCIO STREET IN 
THE HISTORICAL CENTER OF MACEIÓ: A REALITY ... AND THE 
CONTROL OF LAW? 
 
ABSTRACT: This study aims to analyze and understand the advertising interventions in the 
built heritage buildings on the input shaft Commerce Street - Center of Maceio, located in the 
Preservation Sector establishing rules regarding the building for the Special Areas of 
Conservation after Redevelopment project and specifies parameters for advertising in real 
estate located in the municipal area of protection. In addition, it is the subject of this 
investigation to ascertain the possible failure of the public sector (Superintendence and 
Control of Urban familiarity – SMCCU) before the monitoring and enforcement of laws. 

 For the development of this work, the municipal legislation on advertising Serving 
in public parks outdoors or in places with visibility of public spaces were explored. As 
photographic records were madding, comparisons obtained from the buildings of the 
Comercio Street between the XX and XXI centuries to investigate the current use of the 
property that permeate the street. 
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 In the studies, it observed the necessity to create a booklet and an application, tools 
that can help to society and to the relevant agency, to understand and ensure the public 
property of Maceió, to encourage the reporting to the possible failure of surveillance of ads 
advertising in properties located in the Comercio Street. 

 
KEYWORDS: Inspection, law n ° 4545/1996, public heritage, preservation, rules. 
 

INTRODUÇÃO 

O artigo tem como objetivo anúncios publicitários no patrimônio cultural da Rua do 

Comércio, após a implementação do Projeto de Requalificação (2001-2009) do Centro de 

Maceió, realizado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento (SEMPLA). 

O trabalho visa averiguar o cumprimento de normas e leis por parte do setor de fiscalização, a 

Superintendência Municipal de Convívio Urbano (SMCCU) na rua do Comércio. 

O interesse pelo tema surgiu a partir da observação de como as edificações em áreas 

centrais comerciais brasileiras estão encobertas pela publicidade. Gradativamente, essa 

situação foi se estabelecendo devido ao processo de industrialização que se desencadeou no 

Brasil a partir de 1950. As edificações localizadas em áreas centrais deixaram de ser atrativas 

para a habitação, que buscava outras formas de moradia, mediante essa situação, houve um 

deslocamento populacional do Centro, que somou para a desocupação das áreas centrais 

brasileiras, instauradas entre o uso comercial e de serviços nas edificações. As edificações 

passaram a sofrer modificações em trechos das ruas que descaracterizavam a paisagem urbana 

existente (NOBREGA; PEREIRA, 2016). Estas ocorrências acarretaram alguns 

questionamentos à participação do poder público em coibir as interferências no patrimônio 

edificado diante das normativas existentes para a proteção do bem imóvel em prol da 

preservação de construções históricas para a sociedade alagoana.  

A Rua do Comércio foi escolhida como objeto de estudo por corresponder ao centro 

histórico da cidade, contemplar um acervo arquitetônico secular, edificado entre meados do 

século XIX e XX e fazer parte da Zona Especial de Preservação 2 (ZEP), instituída através do 

Decreto Municipal 5.700/1997 regulamentado pela Prefeitura de Maceió.  

O motivo que mais impulsionou esta escolha, foi o fato das construções locadas na Rua 

do Comércio sofrerem constantemente reformulações nas fachadas das edificações por parte 

de seus proprietários, e o abuso da inserção de elementos visuais, como: placas e letreiros, de 

modo a mascarar os exemplares arquitetônicos protegidos em nível municipal (ZEP-2). Tendo 

em vista que o projeto de qualificação das edificações fora elaborado há sete anos, sentiu-se a 
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necessidade de verificar as leis e normas que foram utilizada durante o projeto de 

requalificação das edificações. 

Dessa maneira, buscou-se averiguar/avaliar a atual situação de preservação das 

edificações da Rua do Comércio para então propor medidas para frear as descaracterizações 

do patrimônio edificado com o intuito de possibilitar a melhoria na paisagem urbana e 

proporcionar a contemplação das edificações históricas por parte da população. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente o artigo consistiu em pesquisar diversos conceitos fundamentais para o 

estudo, associado à leitura sobre os principais teóricos referente ao assunto como: Fonseca 

(2009), Choay (2001), Magnani (1993), Vargas; Castilho (2015), Santos; Vogel (1985) e 

Zanchetti; Marinho; Millet (1995). Examinou-se, também, as interferências publicitárias no 

espaço público da rua, refletindo sobre sua relação com as edificações históricas locadas em 

sítios históricos voltados ao uso comercial e, como isso foi refletido em São Paulo e em 

Maceió. O estudo mais acurado sobre o uso da publicidade ocultando o patrimônio cultural 

serviu para compreender a atual realidade das edificações históricas de cunho comercial no 

bairro central das cidades brasileiras e o seu rebatimento no centro “histórico” de Maceió. 

Paralelamente ao estudo dos referenciais teóricos analisados, foram realizadas visitas e 

pesquisas aos eixos pilotos de centros “históricos” de Salvador (a Rua Chile) e São Luís (a 

Rua Grande) em suas respectivas áreas comerciais que foram fundamentais para as 

respectivas formações urbanas. Essas visitas possibilitaram a formação de um repertório 

fotográfico de acervo patrimonial, ocultado por placas, letreiros e faixas nas duas cidades 

supracitadas do Nordeste brasileiro, que também passaram pelo processo de 

requalificação/revitalização/recuperação, auxiliando na elaboração do estudo. No entanto, 

optou-se pela escolha do eixo comercial de apenas uma localidade como estudo de caso, a 

Rua do Comércio em Maceió. 

A fase subsequente buscou conhecer o local de estudo. Isso ocorreu através do estudo 

do bairro e da própria Rua do Comércio, observação do espaço, pesquisa em órgãos públicos, 

entrevistas com antigos moradores, frequentadores e profissionais vinculados ao patrimônio e 

à fiscalização dos engenhos publicitários. 

Compreender a rua escolhida através das percepções diretas, possibilitou reconhecer 

as peculiaridades existentes nas edificações, os detalhes dos elementos arquitetônicos e o 
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modo em que os anúncios ou engenhos publicitários (placas e letreiros) interferiam na 

visualização das construções.  

Seguindo essa orientação, entrou em foco a fase de reconhecimento da área, onde 

foram realizadas visitas em campo, registros fotográficos, vídeos e anotações. O período de 

percepção ocorreu durante o turno diurno e aos domingos, pois é o único dia da semana em 

que os estabelecimentos comerciais encontram-se fechados, possibilitando uma melhor 

análise das edificações e do espaço. 

A partir das informações obtidas, compilaram-se os dados que serviram para 

estabelecer a rua em dez trechos para que pudesse ser feita a análise de cada trecho, tendo em 

vista que cada edificação possui peculiaridade. Posteriormente, foram selecionados dez 

padrões que caracterizam as construções contidas nos trechos em questão.  

Com o objetivo de coletar informações, documentos, legislações referentes ao 

patrimônio (lei 4.545/1996- Normas gerais sobre as ZEPS), jornais e fotografias sobre o 

Projeto de Qualificação do Centro de Maceió e a Rua do Comércio, recorreu-se à Secretaria 

Municipal de Planejamento e Desenvolvimento (SEMPLA), Museu da Imagem e Som de 

Alagoas (MISA), Arquivo Público de Alagoas onde se obteve material suficiente este estudo. 

Em relação à pesquisa iconográfica, pode-se dizer que foi fundamental, pois através da 

comparação de registro visuais, foi possível constatar as transformações ocorridas nas 

fachadas das edificações em relação a reformas, anúncios publicitários ou demolições.  

Além dos órgãos já mencionados, pesquisou-se ainda na Secretaria Municipal de 

Controle e Convívio Urbano (SMCCU) onde se obtiveram normativas específicas no que diz 

respeito aos veículos de divulgação (publicidade) em destaque: a lei n°4.954/2000 (Norma 

sobre os veículos de divulgação) e a lei n° 3.538/1985 Código de Posturas. 

Também foram realizados questionários, previamente estabelecidos, para profissionais 

arquitetos e fiscais dos setores responsáveis pela fiscalização da SMCCU no que diz respeito 

à edificação e a publicidade. Foram contactados os respectivos setores para a entrevista: 

Departamento de Fiscalização de Edificações e Urbanismo (DFEU), Departamento de 

Fiscalização de Publicidade (DFP), a Coordenação de Exame de Controle de Alvarás de 

Publicidade (CECAP) e arquiteta e urbanista do Setor de patrimônio da SEMPLA.  O 

questionário contou com quinze perguntas abertas tendo como tema: A publicidade nas 

edificações locadas na ZEP-2. 
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A partir dos resultados dos questionários e dos relatos, foram compiladas as 

informações obtidas para rebater junto às legislações vigentes e à atual situação das 

edificações em relação às interferências publicitárias.  

Tomando como referência todas as informações adquiridas sobre as interferências 

publicitárias no patrimônio edificado da Rua do Comércio, foi possível propor algumas 

medidas para que se pudesse coibir maiores danos às edificações histórias, dentre elas, a 

elaboração de uma cartilha e de um aplicativo. 

A cartilha foi uma atividade proposta a fim de ajudar as crianças, adolescentes e 

profissionais no conhecimento, apropriação e valorização do patrimônio cultural do Centro de 

Maceió, fortalecendo a ideia de que a participação da população é vital para que o bem 

material perdure. O material da cartilha foi estruturada como uma história em quadrinhos que 

instrui os alunos diante das interferências publicitárias no patrimônio. Associada a cartilha, o 

aplicativo tem o intuito de aproximar a população à gestão pública e fazer com que os 

cidadãos alagoanos possam denunciar as irregularidades no patrimônio, em relação à 

publicidade, possibilitando uma maior interação por parte da sociedade alagoana em prol do 

patrimônio cultural.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Visando a proteção do centro histórico e dos exemplares arquitetônicos do Centro de 

Maceió, a Lei 4.545 de 1996 contempla normas gerais referente à proteção, a edificação ou 

conjunto de edificações ZEPS e consiste de medidas para a padronização dos engenhos 

publicitários com o objetivo de preservar, conservar e restaurar as edificações de valor 

histórico, cultural e arquitetônico da cidade de Maceió. 

 Na comparação dos registros fotográficos dos imóveis, notou-se que na Rua do 

Comércio, se destaca em primeiro plano os anúncios publicitários seguidos das edificações 

que atuam como um suporte para a comunicação visual. Nos engenhos publicitários, 

verificou-se que a maioria dos imóveis e estabelecimentos comercias colocam dois anúncios 

em cada fachada, sendo um paralelo a e outro perpendicular como pode ser visto na figura 1. 
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Figura 1. Fachada da loja Cia da Moda, Ótica Diniz e Solyx. Fonte: 
Acervo Pessoal  

 

Dessa forma, nota-se que mudanças pouco significativas foram realizadas por parte 

dos proprietários referentes à publicidade no patrimônio edificado; constando, assim, que o 

Projeto de Qualificação das edificações não foi implementado na prática e que o órgão 

responsável pela fiscalização não está cumprindo a lei municipal (n° 4.545/1996) designada 

para os imóveis locados nas ZEPS. 

Contudo, visando a reverter a situação dos anúncios publicitários nas edificações no 

eixo piloto – Rua do Comércio – Centro de Maceió averiguou-se a necessidade de cooperar, 

na conscientização da população e dos profissionais responsáveis pelo setor de fiscalização 

sobre a importância da preservação do patrimônio edificado para a cidade.   

Para isso pensou-se em criar uma cartilha e um aplicativo para que ambos pudessem 

colaborar no sentido de que a população fosse capaz de averiguar a contribuição de 

determinados lugares junto às administrações públicas para banir as irregularidades 

ocasionadas pela publicidade no patrimônio edificado localizado na ZEP-2.   

No caso específico da Cartilha informativa intitulada: “Zeca e Alice: Entendendo o 

patrimônio, Um olhar sobre os anúncios publicitários em imóveis no Centro de Maceió” como 

mostra figura 2. Buscou-se estimular o aprendizado e a importância sobre o patrimônio 

arquitetônico e o mascaramento de edificações por parte dos anúncios publicitários no Centro 

de Maceió- Rua do Comércio. Além de instruir ao público meios de auxiliar a gestão 

municipal (SEMPLA E SMCCU) na fiscalização das intervenções publicitárias nos imóveis 

de valor histórico arquitetônico cultural.  
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A cartilha foi formulada como uma história em quadrinhos29 em uma sala de aula do 

Centro Educacional de Jovens e Adultos Paulo Freire- CEJA, tendo como público alvo 

adolescentes (faixa etária a partir dos 15 anos) e adultos ou profissionais da área. Dessa 

forma, além de fornecer informações, diante do patrimônio possibilita, uma maior 

comunicação entre a sociedade e os órgãos responsáveis: SEMPLA e SMCCU, gerando uma 

compreensão mais simples da lei 4.545/1996. 

 

Figura 2. Apresentação da cartilha. 

 

  Associada à cartilha criou-se o aplicativo: Fiscalize Já, como mostra figura 3. Para 

que a população possa denunciar as irregularidades no patrimônio em áreas comerciais 

formuladas pela publicidade.  

O aplicativo30 possibilita identificar o tipo de irregularidade, descrever, localizar o 

ponto de referência, endereço e foto do local da denúncia, de forma rápida e anônima. As 

informações registradas são passadas para ambos os órgãos da SMCCU, como da SEMPLA 

onde são recebidas – via email – e passam por um processo de triagem e posteriormente segue 

para as equipes responsáveis pela fiscalização.  

Para os usuários, o aplicativo facilita a comunicação e a relação da sociedade com a 

gestão pública. Como os smartphones estão sendo mais utilizados pela população, é uma 

                                                           

29  As ilustrações da cartilha foi desenvolvida pelo graduando em arquitetura e 
urbanismo Pablo Peixoto. 

30  A programação do aplicativo para o sistema Android foi desenvolvido pelo 
Engenheiro Eletricista, Daniel Gomes de Mello Farias 
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forma de interagir com os cidadãos alagoanos tendo em vista que ambos os lados ganham 

com essa interação.  

 

Figura 3. Apresentação da cartilha. 

 

CONCLUSÕES 

Como podemos observar, as modificações das atividades comerciais e de serviços, 

exigiram uma nova organização em que as novas tecnologias, dentre elas a publicidade, 

passam a interferir no cotidiano da população como também na forma de se comunicar com o 

espaço.  Dessa forma, observou-se que tantos as ruas como as edificações passaram a 

contemplar elementos visuais como placas e letreiros que, em muitos casos, ocultam as 

construções, gerando poluição visual na paisagem urbana.  

A partir da observação, in loco, após o Projeto de Qualificação das Edificações 

realizado pela SEMPLA (2008-2009), observa-se que o projeto, na prática, não foi realizado. 

Nota-se que os exemplares arquitetônicos locados na Rua do Comércio encontram-se 

encobertos pelos anúncios publicitários parcial ou totalmente, interferindo na visualização dos 

imóveis e seus elementos.  

Os anúncios, na maioria, são fixados defronte às edificações, servem para identificar 

os estabelecimentos e camuflar os condensadores de ar condicionado que são postos na 

fachada frontal dos estabelecimentos. Além disso, grande parte das edificações possui dois 

anúncios publicitários por estabelecimento sendo um paralelo e outro perpendicular ao 

imóvel, configurando a irregularidade conforme a legislação n° 4.545/1996. Em alguns casos 

verificados em campo, perceberam-se fachadas contendo até três publicidades em um mesmo 

imóvel. 
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Esta situação acarreta não apenas o agravamento da poluição visual na paisagem 

urbana, mas, como também mascara o patrimônio cultural (arquitetônico) que todos os 

cidadãos alagoanos têm o direito de contemplar e observar. 

No entanto, durante as visitas realizadas na Rua do Comércio, a modificação nas 

fachadas não se delimita à inserção de engenhos publicitários, mas nas adequações 

decorrentes de atualizações estilísticas vigentes como abertura de porta larga no pavimento 

térreo, marquises, alteração no número de vãos, adesão de novas esquadrias e a utilização da 

porta meia cana para fechamento, criando lojas com arquitetura arrojada e vitrines mais 

elaboradas, incorporando uma nova linguagem arquitetônica. Em casos mais graves, observa-

se que os empresários e/ou proprietários não alteram apenas a volumetria do imóvel como 

também, são demolidos para a construção de um novo imóvel. 

Diante das necessidades e tendências do uso comercial, verifica-se que não há 

nenhuma relação de pertencimento com as edificações e seus significados para com a cidade. 

Por isso, o que teria de ser preservado sofre um processo contrário por parte do descaso dos 

proprietários/inquilinos que optam pela destruição das construções à realizar reparos e 

reformas precisas. E não se deparam com a importância de deter o descaso de um patrimônio 

de relevância para a arquitetura e história alagoana.  
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RESUMO: O presente estudo procurou discutir a possível relação entre a educação ambiental 
e a mediação comunitária. Teve como objetivo apresentar a importância da utilização da 
mediação como alternativa para envolver a comunidade e incentivar a participação social na 
responsabilidade pela preservação do meio ambiente. Trata-se de pesquisa bibliográfica e 
documental, que possibilitou realizar o estudo exploratório sobre a temática através de 
atividades desenvolvidas no Observatório da Pacificação Social (UFBA), com análise 
qualitativa. Os resultados demonstraram que a mediação comunitária pode contribuir na 
política de educação ambiental como uma iniciativa que incentive a busca por ações coletivas 
com o intuito de promover a defesa do meio ambiente a partir da construção da cidadania. 

Palavras–chave: cidadania, conflitos, meio ambiente, territorialidade. 
 

ENVIRONMENTAL EDUCATION AND COMMUNITY MEDIATION: 
POSSIBLE DISCUSSIONS 
 
ABSTRACT: This study aimed to discuss the possible relationship between environmental 
education and community mediation. Had as objective to present the importance of the use of 
mediation as an alternative to involve the community and encourage social participation in the 
responsibility for the preservation of the environment. It is a bibliographic and documentary 
research, which enabled perform exploratory study on the subject through activities at the 
Observatório da Pacificação Social (UFBA), with qualitative analysis. The results showed 
that the community mediation can contribute to environmental education policy as an 
initiative that encourages the search for collective action in order to promote environmental 
protection from the construction of the citizenship. 

KEYWORDS: citizenship, conflicts, environment, territoriality. 
 

INTRODUÇÃO 

Embora exista há muito tempo políticas que buscam promover a defesa do meio 

ambiente, ainda se monstra necessário desenvolver mecanismos que incentivem a participação 

social na responsabilidade pelo meio em que se vive. Ao mesmo tempo, as comunidades 

vivenciam cada vez mais situações de conflitos que dificultam a efetivação de políticas que 

necessitam de uma consciência coletiva em prol da preservação ambiental. 
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Diante disso, tem-se a mediação comunitária, sendo esta uma alternativa para solução 

de conflitos, que pode ser utilizada para orientar e facilitar a comunicação entre aqueles que 

têm interesses comuns e vivem em uma mesma comunidade. Assim, o estudo busca discutir o 

papel educacional que a mediação pode ter ao envolver a comunidade em torno de um 

objetivo comum, que é a garantia de um ambiente propício ao convívio humano. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O estudo a ser apresentado tem caráter qualitativo e exploratório, e foi realizado por 

meio de pesquisa bibliográfica através do Projeto de Extensão Observatório da Pacificação 

Social, vinculado à Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, no qual se estuda 

os conflitos e meios extrajudiciais de resolução com ênfase nos âmbitos escolar, familiar e 

comunitário, desenvolvendo as principais ideias relacionadas a conflitos em comunidade. 

Além disso, utilizou-se o estudo documental a partir de leis que fomentaram políticas 

relacionadas à educação ambiental. 

 De acordo com Gil (2008, p. 27), “Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o 

objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Esse 

tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado [...]”, 

o que caracteriza esse estudo como do tipo exploratório, havendo uma grande variabilidade na 

forma de se obter os dados no estudo e o conhecimento adquirido através de artigos e livros 

publicados que foram estudados. 

 A pesquisa exploratória propicia, ainda, o início de uma investigação mais profunda, 

pois possibilita a aproximação de algo novo que poderá incentivar o desenvolvimento de 

estudos relacionados futuramente. Além disso, foi trabalhada para conhecer e facilitar o 

conhecimento sobre o objeto de estudo, sendo fundamental para apresentar as conclusões 

obtidas a partir do estudo bibliográfico, bem como sua relação com os documentos utilizados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A identidade de um território está sempre em um processo de mudança devido à 

transformação das relações, as quais possuem conteúdo simbólico e vivem às margens do 

sistema dominante. Os símbolos são construídos historicamente a partir dos vínculos que vão 
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se estabelecendo na sociedade, podendo fortalecer a identidade, ou não, com o passar do 

tempo. 

 “Os territórios e as fronteiras são fundamentais para a construção das identidades, 

onde a alteridade fica muitas vezes condicionada a um determinado limite físico de 

reprodução dos grupos sociais” (SAQUET; BRISKIEVICZ, 2009, p. 6). É desta forma que se 

limita o espaço, onde as pessoas se relacionam, interagindo e constituindo uma identidade 

territorial. 

 Raffestin (1983) afirma que o território se forma através da produção no espaço, não 

sendo apenas o espaço em si. Neste espaço, são formados grupos sociais que se manifestam 

política e culturalmente, reproduzindo suas ideias e construindo sua identidade, 

compreendendo-se assim, o homem como um ator social a partir da interação na comunidade. 

 Há ainda os valores de algumas instituições que transmitem suas ideias e influenciam 

a conduta dos cidadãos através do seu poder com caráter ideológico perante o ser humano. 

Porém, o poder econômico ainda é o que mais impulsiona as ações do homem, pois este 

precisa trabalhar para sobreviver e é submetido a seguir a lógica de produção capitalista. 

 O cotidiano do homem é modificado constantemente ao mesmo tempo em que a 

sociedade se modifica, chegando a um momento em que ele se vê inseguro ao perceber que 

seu território não é mais o mesmo com a introdução de novos valores e pessoas advindas de 

outros lugares. Assim, surgem as divergências na comunidade devido ao excesso de expansão 

no tocante aos atores sociais que vão surgindo frequentemente e se apropriando do lugar. 

 Diante das divergências encontradas no território, pode ocorrer uma perda da 

identidade que fora construída historicamente por quem já se encontrava naquele espaço, 

levando à desterritorialização, que faz com que o homem perca o sentimento de 

pertencimento na comunidade e passe a entrar em uma série de conflitos causados pela 

instabilidade. 

 Os conflitos surgem quando as pessoas não se reconhecem e procuram sobrepor seus 

interesses aos outros a fim de alcançar uma hegemonia que não ameace a territorialidade, 

gerando indignidade e dificultando o respeito pelo próximo e sua culturalidade. A 

comunicação entre os grupos formados torna-se cada vez mais distante, podendo surgir então 

a mediação comunitária como um modelo transformativo de se resolver conflitos que 

possibilita a cada um refletir sobre seus papéis e suas ações perante a comunidade. 
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 A Política Nacional do Meio Ambiente, constituída por meio da Lei n. 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, tem como um de seus princípios a “educação ambiental a todos os níveis de 

ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa 

na defesa do meio ambiente” (BRASIL, 1981), que demonstra a preocupação em envolver a 

comunidade na corresponsabilidade pela defesa do meio ambiente. 

 Com a Política Nacional de Educação Ambiental, implantada através da Lei n. 9.795, 

de 27 de abril de 1999, fica definido o conceito de educação ambiental: 

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 
sua sustentabilidade. 

Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal 
(BRASIL, 1999). 

 Marcatto (2002) defende que a educação ambiental deve ser vista como uma proposta 

que altere significativamente o modelo tradicional de educação, envolvendo as pessoas como 

agentes transformadores em um processo de formação dinâmico, permanente e participativo. 

Isso dá espaço para a construção de ações alternativas que promovem o protagonismo da 

comunidade em prol da coletividade e da participação social. 

 A mediação comunitária consiste em implantar uma prática de participação no meio 

em que se vive, procurando admitir os conflitos existentes e assumir estratégias capazes de 

incentivar a responsabilidade social como objetivo principal. A participação da comunidade 

na resolução dos seus próprios conflitos torna-se fundamental devido ao fato das pessoas já 

terem conhecimento da realidade social, o que permite facilitar a construção de um ambiente 

propício ao convívio humano. 

 O que se busca promover com a mediação comunitária é uma cultura de diálogo, a 

partir de um processo educativo informal, que faça os cidadãos perceberem o outro, 

reconhecendo-o também como cidadão que habita aquele local e tem direito de se manifestar 

socialmente, tornando possível conquistar um respeito mútuo ao perceber as diferentes 

identidades presentes no ambiente. 

 A Política Nacional de Educação Ambiental apresenta ainda “o reconhecimento e o 

respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural” como um dos princípios básicos 

da educação ambiental, além de estabelecer “o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à 
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diversidade individual e cultural” e “o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos 

povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade” entre seus objetivos 

fundamentais. 

Na medida em que a mediação comunitária capacita as pessoas no sentido da 
comunicação pacífica e do diálogo, estimulando o estabelecimento de 
parcerias e de redes de colaboração em torno de objetivos comuns, exerce 
uma função educativa que aponta o caminho de práticas democráticas 
coletivas responsáveis (CARVALHO, s/d). 

 “Essa mediação permite a criação de maiores laços entre os envolvidos, incentivando a 

participação ativa dos membros daquela comunidade na vida social, ensinando-os a pensarem 

coletivamente e não mais individualmente” (CARVALHO, s/d). Desta forma, formam-se 

vínculos que são responsáveis pela organização e preservação comunitária, que são 

impulsionadas pela participação social que permite a construção da cidadania. 

 

CONCLUSÕES 

A mediação se mostra como um importante mecanismo que pode ser utilizado como 

alternativa diante de conflitos comunitários, auxiliando no processo de formação e 

transformação da identidade territorial. Dessa forma, as pessoas pertencentes à comunidade 

são incentivadas a assumir a responsabilidade pelas ações ocorridas em seu território, 

tornando-se assim protagonistas na defesa pelo meio ambiente. 

A política de educação ambiental ainda precisa de iniciativas que promovam a 

participação cidadã no processo de fortalecimento do território, compreendo esse espaço 

como culturalmente diversificado que é construído por todos que ali vivem. Diante disso, é 

possível pensar como a formulação de políticas no âmbito educativo não-formal assume um 

papel fundamental na preservação comunitária e no fortalecimento da cidadania. 
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RESUMO: O Programa Mulheres Mil compõem um conjunto de políticas públicas 
desenvolvidas pelo Governo Federal visando melhorar a qualidade de vida de mulheres que se 
encontram em vulnerabilidade social, econômica e de baixo nível de escolaridade através de 
cursos profissionalizantes. O presente trabalho apresenta os resultados das entrevistas semi-
estruturadas antes e após a conclusão do curso beneficiamento de pescado ofertado no 
município de Igreja Nova – AL, avaliando o efeito da implementação deste programa na 
promoção social e econômica. Os resultados demonstraram o empoderamento das mulheres 
na perspectiva de atitude, igualdade de gêneros, auto-determinação e emancipação, 
contribuindo de maneira promissora e eficaz na diminuição da desigualdade social, 
econômica e cultural.  
 
Palavras–chave: Equidade, transformações sociais, qualificação profissional 
 

EMPOWERMENT OF WOMEN THROUGH THE THOUSAND 
WOMAN PROGRAM: THE EXPERIENCE IN THE MUNICIPALITY 
IGREJA NOVA-AL 
 
ABSTRACT: The Thousand Women Program make up a set of public policies developed by 
the Federal Government to improve the quality of life of women who are socially vulnerable, 
economical and low level of education through training courses. This paper presents the 
results of semi-structured interviews before and after the completion of the fish processing 
course offered in Igreja Nova - AL, assessing the effect of the implementation of this program 
in the social and economic promotion. The results showed the empowerment of women in the 
attitude of perspective, gender equality, self-determination and emancipation, contributing 
promising and effective way in reducing social inequality, economic and cultural. 
 
KEYWORDS: Equity, social changes, qualification professional 
 

INTRODUÇÃO 

Políticas públicas são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público, regras 

e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores da 

sociedade e do Estado. São, nesse caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas 

em documentos (leis, programas, linhas de financiamentos) que orientam ações que 

normalmente envolvem aplicações de recursos públicos (TEXEIRA, 2002).  

As políticas sociais têm suas raízes nos movimentos populares do século XIX, voltadas 

aos conflitos surgidos entre capital e trabalho, no desenvolvimento das primeiras revoluções 
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industriais. O desenvolvimento de políticas sociais se referem a ações que determinam o 

padrão de proteção social implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para a 

redistribuição dos benefícios sociais visando a diminuição das desigualdades estruturais 

produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico (HÖFLING, 2001).  

Em 2004 o Governo Federal elaborou o Plano Nacional de Políticas para Mulheres 

(PNPM) propondo políticas e linhas de ação propostas para a promoção da igualdade de 

gênero.  

O Plano está estruturado em torno de quatro áreas estratégicas de atuação: 

autonomia, igualdade no mundo do trabalho e cidadania; educação 

inclusiva e não sexista; saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos 

reprodutivos; e, enfrentamento à violência contra as mulheres. Em relação 

a estas áreas estão contempladas as políticas e ações que devem ser 

desenvolvidas ou aprofundadas para que mudanças qualitativas e 

quantitativas se efetivem na vida das mulheres brasileiras. Outro desafio 

que se apresenta diz respeito à gestão e monitoramento do Plano que tem 

como fundamento a transversalidade de gênero (BRASIL, 2004). 

 

Neste contexto, o Governo Federal lança em 2011 o Programa Mulheres Mil com o 

intuito de disseminar uma política social de inclusão, direcionado especificamente ao público 

feminino, através do acesso à educação profissional, emprego e renda. 

O programa Mulheres Mil está inserido no conjunto de prioridades das 

políticas públicas do Governo Federal, especialmente nos eixos promoção 

da eqüidade, igualdade entre sexos, combate à violência contra mulher e 

acesso à educação. Faz parte das ações do programa Brasil Sem Miséria. 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), em 

conjunto com instituições parceiras, são os responsáveis pela formulação 

e execução dos projetos locais, que deverão estar de acordo com as 

necessidades da comunidade e com a vocação econômica regional, 

visando, simultaneamente, o aumento da escolaridade e a inserção do 

mercado formal (FURTADO et al., 2012). 

O formato da matriz curricular proposta para a educação profissional, baseia-se em  

cursos de curta duração englobando a prática profissional com disciplinas relacionadas ao 

curso profissionalizante e o núcleo central, comum a todos os cursos ofertados pelo programa 

abordando conteúdos de cidadania, direitos, qualidade de vida, geração de renda, leitura e 

produção de textos e matemática aplicada. Nessa perspectiva, embora o Programa Mulheres 

Mil seja uma política pública de capacitação profissional de curta duração, ela se propõe a ser 

diferenciada, ou seja, não apenas qualificar para o mercado de trabalho, mas aliar essa 
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qualificação a uma formação que possibilite às mulheres se tornar “sujeitos de sua própria 

história.” (RIBEIRO, 2013; BRASIL).  

A disseminação desta política social através da junção educação, emprego e renda pode 

potencializar a conscientização civil sobre os direitos sociais e civis, através do 

empoderamento das mulheres, proporcionando mudanças coletivas e principalmente 

individuais.  De acordo com LISBOA (2008),  

 

O empoderamento na perspectiva feminista é um poder que afirma, 

reconhece e valoriza as mulheres; é precondição para obter a igualdade 

entre homens e mulheres; representa um desafio às relações patriarcais, 

em especial dentro da família, ao poder dominante do homem e a 

manutenção dos seus privilégios de gênero. Implica a alteração radical 

dos processos e das estruturas que reproduzem a posição subalterna da 

mulher como gênero; significa uma mudança na dominação tradicional 

dos homens sobre as mulheres, garantindo-lhes a autonomia no que se 

refere ao controle dos seus corpos, da sua sexualidade, do seu direito de 

ir e vir, bem como um rechaço ao abuso físico e as violações. 

 

Neste contexto, o trabalho pretende avaliar os benefícios em termos de conscientização 

civil na perspectiva de empoderamento feminista conquistado a partir do Programa Mulheres 

Mil.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no Instituto Federal de Alagoas, campus Penedo, unidade remota 

Igreja Nova, no curso profissionalizante Operadora de Beneficiamento de Pescado composta 

por 20 alunas.  

O processo metodológico baseou-se numa pesquisa qualitativa utilizando-se de 

entrevista em formato de questionário e vídeo, possuindo características que permitem 

desenvolver estudos sobre processos, visto que os dados coletados são predominantemente 

descritivos, e a análise destes possibilita a compreensão dos significados da realidade 

investigada (SMOLKA et al., 2013). 

O questionário elaborado foi composto por perguntas fechadas abordando o cômputo 

deste trabalho, visando a obtenção de dados empíricos para posteriormente serem tratados e 

discutidos. Para reputar a pesquisa, recorreu-se a entrevistas gravadas para a observação das 

manifestações comportamentais (verbal e gestual) durante o diálogo sobre a experiência de 
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vida antes e após a finalização do curso profissionalizante, avaliando a contribuição do 

Programa Mulheres Mil na promoção social, econômica e cultural das alunas participantes.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Perfil socioeconômico 

A Figura 1 apresenta o perfil socioeconômico das egressas no curso: operadora de 

beneficiamento de pescado, ofertado pelo Programa Mulheres Mil. O Programa contempla 

uma faixa etária abrangente de participantes, em destaque para as alunas entre 31 a 50 anos 

que representa 55% do público alvo. Ao considerar a idade superior a 31 anos o Programa 

Mulheres Mil atinge 75% de beneficiárias, este público apresenta dificuldade de inserção no 

mercado de trabalho e longo período sem frequentar atividades escolares.  

Verificou-se que a quantidade de filhos é proporcional a faixa etária das alunas, ou seja, 

as egressas de maiores idades possuem maior quantidade de filhos. Essa situação aumenta a 

dificuldade de inclusão socioeconômica, pois estas se limitam à dedicação exclusiva aos 

afazeres domésticos, dificultando a busca por oportunidades de capacitação e empregos.   

Os resultados referentes a escolaridades das alunas mostraram que 30% das 

participantes são analfabetas e 40% possuem apenas o fundamental incompleto, fato que pode 

está associado a idade e quantidade de filhos. As alunas com idade superior a 31 anos, que na 

sua maioria, possui acima de dois filhos possuem baixo grau de escolaridade e um longo 

período afastadas das salas de aula. Essa situação contribui para evasão escolar devido à 

indisponibilidade de dedicação aos estudos, pois grande parte foram mães ainda na 

adolescência. Em contrapartida, a maioria das mulheres com idade inferior a 31 anos já 

haviam concluído o ensino médio. Apesar do desejo e até sonhos de algumas em concluir os 

estudos, a falta de apoio e incentivo para o retorno dificulta o término das atividades 

escolares. A falta de motivação relatada durante as entrevista era direcionada na maior parte 

dos diálogos aos maridos que dificultava o acesso aos estudos principalmente no período 

noturno, impedindo-as de frequentar a escola, provavelmente motivado por ciúmes.  

A participação das mulheres na renda familiar gira em torno da atividade pesqueira. De 

acordo com os resultados 75% das entrevistadas relataram que participava parcialmente ou 

unicamente da renda e trabalhavam antes do início do curso. Porém, esse trabalho, na grande 

maioria das vezes, é de autossubsistência, sendo utilizada como fonte alimentícia para a 

família das pescadoras. Nota-se que a maioria depende dos programas assistenciais do 

governo federal como bolsa família e o benefício do seguro-defeso, período no qual a pesca é 
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proibida ou controlada. A dependência somente dos benefícios sociais do governo pode está a 

associada à falta de oportunidade de trabalho em outras atividades econômicas e a falta de 

qualificação profissional.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1. Perfil socioeconômico das alunas do curso operadora de beneficiamento 
de pescado. IFAL, 2016. 

 

Experiências adquiridas no Programa Mulheres Mil 

A Tabela 1 apresenta os relatos das alunas para duas perguntas realizadas durante o 

dialogo, com suas respectivas repostas.  

 

Tabela 1. Relatos das alunas sobre questionamentos durante as entrevista. IFAL, 2016.   

Ser mulher Sonhos/expectativas 

“É ter responsabilidade pela família, 

casa, marido e filhos.” 

“Eu estou feliz, pois vou começar uma coisa que 

sempre sonhei. Meu sonho é montar uma loja, para 

eu trabalhar, trabalhar com que é meu.” 

“Ser mulher é tudo, lutadeira.” 

“Terminar meus estudos e ser uma grande 

empresária. Você estudar e aprender muito com o 

programa.” 
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“Até a adolescência eu não sabia ser 

mulher, mas com 22 anos, quando tive 

meu filho, é ser dona de casa de 

responsabilidade, é ser o que minha 

mãe foi, uma guerreira.” 

“Ter a casa própria e conquista meu espaço no 

mercado de trabalho. Com esse curso podemos abrir 

uma associação.” 

 

“É uma coisa divina, é tudo, é o braço 

direito da casa, sou tudo para meus 

filhos.” 

“Terminar os estudos.” 

“Trabalhar em casa, ser dona de casa, 

uma mãe.” 

“Arrumar um trabalho muito distante de igreja 

nova, porque aqui não deu certo.” 

“É tudo, é mãe, cuida da casa ,do 

marido, dos filhos.” 

“Trabalho melhor que pesca, pois nem todo dia tem 

peixe.” 

“É tudo, ser mãe, dedicada, esposa e 

uma boa filha.” 
“Terminar os estudos.” 

“Me sinto realizada por ser mãe, cuido 

da minha casa.” 
“Ter um emprego.” 

“Ser tudo, trabalhar, lutar dia-a-dia no 

trabalho.” 
“Possuir a casa própria.” 

“Nem sei responder, é ser dona de 

casa com responsabilidade em tudo.” 
“Melhorar com meu problema de saúde.” 

“Ser dona de casa, cuidar do marido, 

pescar...” 

     “Ser a mulher que eu quero.” (não soube 

explicar essa afirmação) 

“Nem sei dizer a você. Ser mãe, dar 

conselhos e cuidar dos filhos.” 
“Aprender a ler.” 

“É ser dedicada, ser confiante.” “Terminar os estudos.” 

“É ser uma boa mãe, cuida dos filhos 

e da casa.” 
“Terminar os estudos.” 

“É se dedicar a família, filhos.” “Cursar uma faculdade.” 

 

Inicialmente foi realizada a pergunta “O que é ser mulher”, visando constatar o retrato 

e o papel destas na família e perante a sociedade. Pôde-se observar que o conceito de mulher 

antes do início das atividades ficou restrito a maternidade, responsável pelos cuidados dos 
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filhos, dos afazes domésticos e ser uma boa esposa. Segundo BORSA (2008), o papel da 

maternidade sempre foi construído como o ideal máximo de mulher, aceitando o papel de boa 

mãe, dedicada em tempo integral, responsável pelo espaço privado, privilegiadamente 

representado pela família.  

Apesar da dificuldade de acesso aos estudos, em grande parte, por falta de apoio, muitas 

ainda sonham em concluir os estudos e ter oportunidade de trabalhar quando questionadas      

“Qual seu sonho”. Desta forma, o Programa Mulheres Mil pode contribuir na melhoria da 

escolaridade, despertando o interesse em retomar aos estudos, ou até, iniciar para algumas 

alunas egressas que não são alfabetizadas. Como relatado anteriormente, a falta de apoio por 

parte dos familiares poderia ser contornada com palestras de conscientização pontuando a 

importância da escolaridade na busca de empregos com consequente aumento da renda 

familiar.   

Durante as entrevistas foi questionado de que maneira a obtenção do certificado de 

qualificação profissional contribuirá para melhoria social e econômica. De acordo com as 

alunas a oferta do curso profissionalizante irá contribuir para ingressarem no mercado 

trabalho, pois com as disciplinas do núcleo central e profissionalizante aperfeiçoarão as 

técnicas de todo processo produtivo e de beneficiamento dos pescados.  

A Tabela 2 mostra as expectativas das alunas antes e após as atividades estabelecidas 

pelo Programa Mulheres Mil.  

 

Tabela 2. Expectativas das alunas sobre o Programa Mulheres Mil. IFAL, 2016. 

Expectativas do Programa Mulheres Mil 

“Eu não tinha expectativa no Programa Mulheres Mil, mas aprendi sobre direito da mulher.” 

“Eu não tinha conhecimento, hoje tenho conhecimento sobre os direitos da mulher como 

cidadã e sobre empreendedorismo.” 

“Não tinha expectativa, mas com o decorrer do curso esse programa modificou as 

expectativas da minha vida.” 

“Eu pensava que o curso era sobre peixe, mas na verdade é sobre vários temas e eu gostei 

muito.” 

“Belas informações para melhorar a minha vida.” 
“Eu tenho muita vontade de praticar coisas novas.” 

“Ingressar no mercado de trabalho” 
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Ficou evidenciado que as atividades executadas no programa principalmente no que se 

refere ao módulo central que aborda o desenvolvimento pessoal e relacionamento, 

conhecimento básicos de informática, português, matemática, educação socioambiental e 

sustentabilidade e geração de renda proporcionaram perspectivas na qualidade de vida e 

conhecimentos em conteúdo até então nunca visto pelas alunas. 

Os componentes curriculares que mais sensibilizou as alunas foram as disciplinas 

cidadania, gênero e direitos da mulher, noções de ética e relações humanas. Todas foram 

categóricas nos relatos das entrevistas que tornaram mais consciente a respeito dos direitos e 

deveres da mulher, mostrando-as que a mulher não pode ser submissa ao homem e a violência 

contra mulher não é só caracterizada pela física, mas a moral, psicológica, sexual, entre 

outras. 

Essa consciência é de extrema importância para o empoderamento das mulheres. 

Segundo LISBOA (2008) o empoderamento orienta-se para a conquista da cidadania, isto é, a 

conquista da plena capacidade de um ator individual ou coletivo de usar seus recursos 

econômicos, sociais, políticos e culturais para atuar com responsabilidade no espaço público 

na defesa de seus direitos, influenciando as ações dos governos na distribuição dos serviços e 

recursos. 

Portanto, a motivação primária consiste na superação da pobreza, que por sua vez exige 

a tomada de consciência, principalmente por parte das mulheres, de seu poder social, político 

e psicológico. Desta forma, programas sociais como o Mulheres Mil contribui para o 

entendimento dessas mulheres sobre sua autonomia e seu poder de enfrentamento à pobreza. 

“Assim, estamos endossando a compreensão de que o acesso aos direitos sociais é uma 

condição fundamental para a cidadania e, em especial, para a cidadania das mulheres [...]” 

(MARIANO, 2008, P. 160).  

 

CONCLUSÕES 

Estes relatos possibilitam concluir o grau de importância do Programa Mulheres Mil, 

através da oferta de cursos profissionalizantes para mulheres em vulnerabilidade social e 

econômica. Visto que, muitas obtêm uma efêmera quantia de renda advinda dos programas 

sociais do governo federal. Além disso, colaboram com o sustento da família através da 

pesca, que pouco dá em retorno financeiro, servindo basicamente para o complemento da 

alimentação familiar.  
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Após a participação no curso, essas mulheres tiveram a oportunidade de vivenciar 

aprendizados que lhe permitiram crescer não somente enquanto ser individual, mas enquanto 

cidadãs dentro de uma conjuntura social. Passaram a enxergar o “ser mulher”, além do papel 

de mãe, esposa e do lar, e a se reconhecer enquanto profissionais e empreendedoras, 

protagonistas de suas vidas no âmbito familiar e social. 
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RESUMO: O que vem ganhando destaque no meio empreendedor é as redes sociais, 
ferramenta na qual são utilizadas por empresas para divulgar produtos ou serviços e quando 
bem direcionadas e administradas conseguem proporcionar ótimos benefícios à empresa. Por 
isso, este estudo teve como objetivo geral analisar como as empresas bacabalenses utilizam as 
redes sociais para divulgarem seus produtos. Os objetivos específicos são: descrever os 
pontos fortes e fracos para divulgar os produtos nas redes sociais e conhecer as vantagens em 
divulgar os produtos nas redes sociais. Esta obra trata-se de um estudo de caso e nesta 
pesquisa foi aplicado um questionário destinado ao gerenciador da conta na rede social e 
outro para o gestor do departamento de marketing de cada empresa. Neste percebeu-se que a 
grande maioria das lojas utiliza a rede social em razão ao fácil manuseio em divulgar os 
produtos. Neste pode se considerar que a rede social possibilita o aumento nas vendas de seus 
produtos. 
 
Palavras–chave: empreendedorismo, inovação, rede social 
 

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: THE CASE OF THE 
COMPANIES THAT USE SOCIAL NETWORKS TO PROMOTE THE 
PRODUCTS IN BACABAL-MA 
 
ABSTRACT: The highlight that is gaining in the middle entrepreneur is the social 
networking tool in which are used by companies to promote products or services and when 
well directed and managed can provide great benefits to the company. Therefore, this study 
aimed to analyze how bacabalenses companies use social networks to advertise their products. 
The specific objectives are: to describe the strengths and weaknesses to promote the products 
on social networks and know the advantages to promote the products on social networks. This 
work it is a case study in this research and a questionnaire for the person who planned the 
social network and one for the manager of the marketing department of each company was 
applied. In this it was noted that the vast majority of stores uses the social network due to easy 
handling to release the products. This can be considered that the social network makes 
possible the increase in sales of its products. 
 
KEYWORDS: entrepreneurship, innovation, social networking 
 
INTRODUÇÃO 

Segundo Drucker (1994) compreende-se por inovação a utilização de novos 

conhecimentos tecnológicos e de mercado para desenvolver novos serviços a serem 
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oferecidos aos consumidores. Para Schumpeter (1984), a inovação é o processo de criação de 

algo novo e destruição do que está se tornando obsoleto.  Mas para que a inovação aconteça é 

necessário que seja causado um impacto significativo na receita da empresa, sendo assim, é 

preciso que haja um aumento nos lucros da mesma, proveniente dessa inovação. 

O termo inovação é bastante abrangente, pois existem inúmeros tipos de inovação, 

como por exemplo, no meio tecnológico, financeiro, alimentício. A inovação traz sucesso e 

sucesso para uma empresa quer dizer aumento no faturamento, no número de clientes e no 

acesso a novos mercados, dentre outros benefícios. “Novos negócios são iniciados quando 

indivíduos percebem oportunidades e se mobilizam para obterem os recursos necessários para 

implementa-las” 

(JARILLO,1989;SHANE;VENKATARAMAN,2000;GARTNER,2001;VASCONCELOS,20

00). 

As inovações vêm ganhando cada vez mais espaço na sociedade, nas empresas também 

não é diferente, em um contexto mercadológico, inovação significa produzir e comercializar 

bens e serviços na finalidade de atender e satisfazer os clientes. Com isso as redes sociais 

surgem como uma ferramenta de grande importância para as empresas, assim empreendedores 

visam lucrar por meio dessa ferramenta tecnológica. A inovação está diretamente ligada à 

criatividade, com isso os empreendedores investem nesse meio como uma forma de atingir 

determinado público, além de facilitar o acesso do cliente pode representar um número 

significativo nos lucros. “É preciso unir o raciocínio produtivo e a ação inovadora, que 

resultem em vantagem competitiva” (COSTA, 2008). 

Nesse contexto, Joseph Alois Schumpeter, explica que “inovação é o impulso que 

movimenta o capitalismo, do qual resultam novos bens de consumo, novos métodos de 

produção ou transporte, novos mercados, novas formas de organização industrial que a 

empresa capitalista cria” (SCHUMPETER, 1984, p.112). 

Diante de um mundo inovador as empresas buscam mudanças, pois se não se 

adequarem as novas tecnologias e exigências da sociedade pode ocasionar prejuízos 

significativos nas mesmas, sendo assim, surge à necessidade de buscar novos conhecimentos, 

de inovar, pois o capitalismo e a inovação são ferramentas que movem a sociedade. As redes 

sociais como frutos da tecnologia e da inovação estão ganhando cada vez mais espaço nas 

empresas por, de certa formar, facilitar o trabalho de divulgação do produto, serviço ou da 

imagem da própria empresa, sendo assim denominado como nova ferramenta para o 

marketing empresarial.  

Segundo Souza (2012, p. 34) 
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“O conceito de rede constitui-se hoje como referencial para as empresas adaptadas a 
novas formas de organização econômica, mas também como modelo de 
relacionamento social [...] baseado na cooperação, na reciprocidade e em valores 
compartilhados. Atualmente, o aspecto sociológico é o fator distintivo mais 
marcante da perspectiva de redes dentro dos estudos organizacionais”  

 

Como a estrutura em rede favorece a cooperação entre pessoas, de acordo com Porter 

(1985), as estratégias de informação de redes organizacionais são impactantes na 

produtividade e na escala da inovação e até mesmo na formação de novos negócios. Dessa 

forma, obtém-se o melhor aproveitamento das capacidades humanas: inteligência, 

criatividade, motivação e informação. (SOUZA, 2012, p.34) 

Para Grandori e Soda (1995; 2005) redes sociais são caracterizadas pela informalidade 

entre os participantes. Podem ser simétricos, sem a centralização de um poder, em que todos 

têm a mesma capacidade de influência [...]. Por conta dessa informalidade e descentralização 

de poder, como saber se os funcionários estão trabalhando corretamente com a rede social? 

É então que é inserida a aprendizagem organizacional 

 

“que tem como objetivo principal resultar em inovação, na qual as pessoas 
aprimoram continuamente suas capacidades trabalhando juntas na investigação ou 
em assuntos de maior complexidade, visando a conscientizar-se para profundas 
modificações pessoais [...] (TOMAÉL; ALCARÁ; DI CHIARA,2005). 
 

Sendo assim é importante ter conhecimento sobre aprendizagem organizacional para 

poder administrar corretamente uma rede social, e se o funcionário não for dotado desse 

conhecimento, cabe a empresa repassa-lo pois empresas de aprendizagem são “organizações 

que têm dentro de si o embrião da aprendizagem e da inovação” (ESTEVES, 2002, p.10). 

O problema da pesquisa está baseado no ponto de vista de Junqueira et al (2014, p. 13) 

que diz 

As redes sociais vêm crescendo muito nos últimos anos e têm se tornando uma 
importante ferramenta de comunicação, uma vez que proporciona a interatividade 
com um grande público e em tempo real. A possibilidade de se conectar com 
milhares de pessoas de perfis diferentes, faixas etárias, estilos de vida, atrai não 
somente as pessoas como também as organizações. As organizações percebendo esta 
grande influência, estão utilizando desta ferramenta para divulgar sua marca, 
produtos e serviços diretamente pelas redes e mídias sociais, criando assim, uma 
aproximação maior com seus clientes. 
 

Entende-se que um dos pontos fortes do uso das redes sociais é conectividade com os 

clientes em tempo real, pois, dessa forma o empreendedor consegue manter um canal aberto 

com sua clientela, contudo, também considera o principal ponto fraco é ineficiência do 

controle das empresas no canal de entretenimento que envolve os funcionários e outras 
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pessoas por isso, pergunta-se: qual a importância das redes sociais no contexto positivo e 

negativo para uma empresa? 

Este estudo é essencial, por entender que parte das empresas consideradas de pequeno e 

médio porte, localizadas no município de Bacabal estão buscando o meio virtual como forma 

de oferecer os produtos. 

O estudo teve como objetivo geral analisar como as empresas bacabalenses utilizam as 

redes sociais para divulgarem seus produtos. Especificamente, este estudo teve como objetivo 

descrever os pontos fortes e fracos para divulgar os produtos nas redes sociais e conhecer as 

vantagens em divulgar os produtos nas redes sociais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa constitui um estudo de caso que trata das empresas varejistas de 

roupas que utilizam as redes sociais para divulgarem seus produtos e estão estabelecidas em 

Bacabal. A metodologia de pesquisa utilizada caracteriza-se como descritiva, de natureza 

qualitativa e quantitativa. Na pesquisa, foram utilizadas as seguintes técnicas de coleta de 

dados: entrevista com o gerenciador da conta na rede social. E neste roteiro foram 

questionados sobre a criação este canal de comunicação; como eram divulgados os produtos 

antes da rede social; qual foi a finalidade da divulgação dos produtos na rede social; quais as 

vantagens que a empresa espera divulgando seu produto na rede social. 

Também foram entrevistados os gestores dos departamentos de marketing de cada 

empresa. Para isso, perguntaram quais os pontos fortes e fracos percebidos na divulgação os 

produtos na rede social. Entende-se que esta pesquisa atende aos preceitos de Yin (2010), que 

define estudo de caso como uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo, no caso, a utilização de redes sociais no contexto organizacional. 

Teve como análise as 10 (dez) empresas do município de Bacabal que utilizam o 

facebook e instagram como forma de divulgarem seus produtos. A unidade de observação 

foram os gerentes comerciais das lojas varejistas de roupas de Bacabal. São ao todo 10 

gerentes, e o critério de escolha deles foi o de acessibilidade pois, segundo Malhotra (2001), 

que a amostra não probabilística pode ser coletada por acessibilidade, quando existe uma 

oportunidade ou o auxílio por parte da empresa estudada em efetuar a pesquisa internamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas empresas do ramo varejistas de confecções femininas e masculinas, adulto e infantil 

foram entrevistadas o gerente comercial de cada loja e a pessoa responsável pela divulgação 
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dos produtos nas redes sociais. Ao total foram 10 (dez) lojas de pequeno e médio porte 

entrevistadas. 

Na entrevista com nove pessoas de cada empresa que planejaram a rede social disseram 

que a criação este canal de comunicação foi para conectar diretamente com os clientes e que 

50% destes sempre usaram as redes sociais. Em relação à finalidade da divulgação dos 

produtos na rede social dentre 10 as empresas, sete disseram que eram para atingir um público 

maior, dois afirmam que pretende apenas divulgar a loja e o produto e que apenas um 

indivíduo acredita que assim possibilidade um aumento nas vendas. Em relação às vantagens 

em divulgar os produtos nas redes sociais 90% das empresas disseram que este meio de 

divulgação proporciona um aumento de clientela, de lucros e assim aproximando-se dos 

mesmos, além disso, é rápido e fácil de manuseá-lo. Em contrapartida, 10% das empresas não 

responderam este questionamento. Inicialmente buscou analisar os dados provenientes da 

entrevista com o gerente comercial das lojas bacabalenses conforme gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 – Idade dos gerentes comerciais 

 

De acordo com a pesquisa a idade dos gerentes comerciais corresponde a seguinte 

porcentagem (50%) têm idade entre 20 a 30 anos, (40%) 31 a 40 anos, (10%) entre 41 a 50 

anos. Por meio desses resultados percebe que a maior parte desses profissionais são bastante 

jovens. Os pesquisadores também quis conhecer a formação profissional dos gerentes das 

lojas de Bacabal conforme gráfico 2. 
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Gráfico 2 – formação profissional dos gerentes comerciais 

 

A formação dos gerentes comerciais corresponde a (60%) tento o 2° grau completo, 

(30%) com o superior completo e (10%) com o mestrado em sua vida acadêmica. No gráfico 

3, apresentam-se os principais resultados em pontos fortes e fracos para divulgar os produtos 

nas redes sociais. 

 

 
Gráfico 3 – Os pontos fortes e fracos na divulgação dos produtos em rede social.  
 

A partir da análise desse gráfico percebe-se que a grande maioria das lojas descreve a 

rede social, como fácil de manuseá-la e eficiente em divulgar seu produto, pois, alcança um 

determinado público de maneira rápida, e cada vez mais aproxima o cliente de sua loja, 

tornando satisfatória a relação entre clientes/funcionários e não percebendo nenhum ponto 

fraco das redes sociais e para Hegel III e Armstrong (1999) relatam que se você não converter 

seus clientes em comunidades virtuais, alguém fará isso por você. Entretanto, Nanni e Cañete 
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(2010, p. 13) diz que, as empresas que adotaram a rede social como estratégia para se 

comunicar com seus clientes estão crescendo mais do que aquelas que ainda não se utilizam 

dessa ferramenta. 

 

CONCLUSÕES 

Com o propósito de avaliar como as empresas de Bacabal utilizam as redes sociais foi 

necessário pesquisar 10 empresas que usam a internet como forma de oferecer os produtos e 

neste mostra que a maior parte das empresas que usam este meio para divulgar acredita na 

possibilidade de melhorar as vendas, pois, a rede social é um meio bastante eficiente para 

contatar o cliente imediatamente.  

Baseado na análise deste pode considerar que a maioria dos gerentes compreende que 

os usos das redes sociais em suma são de grandes vantagens, como, foi verificado a partir da 

interpretação dos dados coletados e expostos nos gráficos. 

Por fim, pode constatar que os gestores observam a inexistência de pontos fracos na 

divulgação mediante o uso da rede social, portanto, acredita que é satisfatório o uso desse 

método visando maximizar os lucros, aproximar o cliente da loja e fazer a sua própria 

divulgação sem que haja necessidade de pagar a mais por isso. 
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RESUMO: A presente pesquisa avaliou a relação entre ciclo financeiro, operacional e o 
capital de giro de uma loja virtual de vestuário localizada em João Pessoa – PB. Para base da 
pesquisa foram levantadas referências bibliográficas abordando os temas citados, objetivando 
a verificação da importância do capital de giro em uma microempresa e a harmonia entre seu 
ciclo operacional e financeiro. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa descritiva 
caracterizada como um estudo de caso. A coleta de dados ocorreu por meio de uma entrevista 
e análise de documentos, realizadas juntamente com os gestores da loja. Os resultados 
indicam que há um descompasso entre os ciclos operacional e financeiro da empresa, o que 
ocasiona a busca, cada vez maior, por financiamentos, devido à falta de planejamento 
financeiro. Em termos operacionais, não há concordância entre os prazos de estocagem, 
pagamento aos fornecedores e recebimento das vendas, ocasionando um ciclo financeiro alto, 
que repercute diretamente na necessidade de capital de giro. Esse descompasso repercute em 
todas as áreas da microempresa e está comprometendo o desenvolvimento de suas atividades 
operacionais. Como contribuições, foram apresentadas algumas sugestões para a solução das 
dificuldades vivenciadas pela empresa.                                   
Palavras–chave: capital de giro, ciclos operacionais, microempresa 
 

FINANCIAL BALANCE FOR MICROENTREPRENEURS 
INDIVIDUAL: A CASE STUDY IN A VIRTUAL CLOTHING STORE IN 
JOÃO PESSOA- PB  
 
ABSTRACT: This study investigated the relationship between financial cycle, operating and 
working capital to a virtual store of clothing located in João Pessoa - PB. For basic research 
references were raised addressing the above issues, in order to verify the importance of 
working capital presence in a microenterprise and harmony between its operational and 
financial cycle. In methodological terms, it is a descriptive research by means of a case study. 
The data were collected through an interview and analysis of documents held together with 
the managers of the store. The research obtained as a result of the fact that the causes that 
affect the gap between cycles in the company and the search for increased funding is the lack 
of financial planning, or lack of agreement between the supplier payment periods, receipt of 
sales and lack of working capital, reflecting in all areas of microenterprise. So then we were 
presented some solutions to the difficulties encountered during the preparation of this article. 
KEYWORDS: operating cycles, micro-enterprise, working capital 
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INTRODUÇÃO 

A área financeira tem um papel fundamental para avaliar se uma empresa está atingindo 
os objetivos estabelecidos pela administração ou se há necessidade de modificar suas 
estratégias. O desemprego e os altos índices de inflação vêm fazendo com que muitos 
brasileiros atuem na informalidade com vendas de produtos ou serviços. Pensando em 
soluções para sanar a informalidade, criou-se a figura jurídica do MEI – Microempreendedor 
Individual- com principal intuito de criar pequenos empreendedores formalizados. 

No entanto, conforme o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas- 
SEBRAE-(2013), constata-se uma alta taxa de mortalidade das empresas de pequeno porte no 
Brasil, devido à má administração dos recursos existentes, sejam eles capital de giro, estoques 
ou ativos da empresa. A falta de conhecimento sobre esses aspectos pode estar levando os 
microempreendedores à falência de suas empresas. 

Para manter a vida ativa de uma organização, é preciso ter um bom controle sobre o 
capital de giro existente. Manter um saldo positivo e as contas do ativo da empresa sempre em 
bom estado permitirá a criação de futuras riquezas para a empresa, além de suprir 
necessidades momentâneas que venham ocorrer, assim não comprometendo o funcionamento 
das suas atividades. 

O presente estudo aponta a importância da gestão do capital de giro para 
microempreendedores individuais, fazendo com que pequenos empresários saibam como 
controlar decisões financeiras de curto prazo e administrar os recursos existentes. Sabe-se que 
a concorrência no mercado atual está cada vez mais elevada e, de acordo com Silveira (2008), 
uma eficiente administração do capital pode ser fundamental para se obter uma vantagem 
competitiva, visto que manter uma adequada gestão dos recursos financeiros é fator 
determinante para sobrevivência de qualquer organização, seja ela, de pequeno, médio ou 

grande porte.  

A organização pesquisada apresenta um descompasso entre os ciclos operacionais, 
devido ao fato de a microempresa precisar comprar os produtos a vista, e seus clientes 
normalmente comprarem a prazo, acarretando no atraso das futuras compras da empresa, por 
ela não possui recursos suficientes para sua efetuação. Assim, muitas vezes ela se vê obrigada 
a buscar recursos de terceiros. 

Após uma análise preliminar da organização em estudo, foram identificadas falhas no 
ciclo operacional, que comprometem o seu ciclo financeiro e econômico, sendo necessário um 
melhor controle dos recursos disponíveis na microempresa. Assim, nesse estudo, questiona-se 
como o ciclo financeiro deve se adequar ao ciclo operacional em uma loja virtual de 
vestuários? 
 
Objetivos 
Objetivo Geral: Analisar a influência que o ciclo operacional e financeiro e a necessidade de 
capital de giro têm sobre os resultados de uma microempresa. 
Objetivos específicos: Verificar como o ciclo financeiro se relaciona com o ciclo operacional 
da organização pesquisada; identificar como é feita a gestão de capital de giro da loja virtual 
do objeto de estudo; sugerir soluções para uma melhor gestão do capital de giro. 
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Justificativa 
A relevância desta pesquisa está no aprofundamento dos estudos do capital de giro e a 

administração do ativo circulante para microempresas, com análise e proposição de soluções 
para as falhas encontradas na organização de estudo. Adicionalmente, busca explorar o tema e 
mostrar, com isso, que o capital de giro necessita ser acompanhado e monitorado 
permanentemente, devido ao fato de sofrer impacto das diversas mudanças no quadro 
econômico enfrentado pela empresa, continuamente.  

O artigo trará contribuições para trabalhadores informais e microempreendedores, 

fazendo com que venham a conhecer as vantagens da formalização e conhecerem aspectos 

sobre a gestão do capital de giro e dos ativos da organização. O principal enfoque de estudo é 

a participação do ativo circulante nas organizações, no intuito de desenvolver ferramentas que 

propiciem seu equilíbrio financeiro. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa, tendo em vista seus objetivos, é classificada como pesquisa 
descritiva, pois visa à identificação, registro e análise das características, fatores ou variáveis 
que se relacionam com o fenômeno ou processo. Esse tipo de pesquisa pode ser entendido 
como um estudo de caso onde, após a coleta de dados, é realizada uma análise das relações 
entre as variáveis para uma posterior determinação dos efeitos resultantes em uma empresa, 
sistema de produção ou produto (PEROVANO, 2014). 

O estudo de caso consiste no aprofundamento de um objeto, de maneira que permita seu 
amplo e detalhado conhecimento. Portanto a pesquisa tem foco em uma organização, 
identificando o seu problema, desenvolvendo argumentos lógicos, avaliando e propondo 
soluções (GIL, 2008).  

Neste trabalho, foi utilizado o método de pesquisa qualitativa. Segundo Flick (2009), 
qualitativa não se priva de estabelecer conceitos sobre o objeto estudado e formular hipóteses 
no começo para testá-las depois, todos os conceitos são desenvolvidos no próprio projeto de 
pesquisa.  

O instrumento utilizado para coleta de dados nesta pesquisa foi uma entrevista 
estruturada elaborada de acordo com a literatura levantada. Neste trabalho, foram 
entrevistados os dois gestores e uma análise documental dos registros financeiros da empresa.  

Segundo André (1983) a análise de dados qualitativa visa captar os diferentes 
significados de uma experiência vivida, auxiliando a compreensão do indivíduo no seu 
contexto, que se caracteriza por ser um processo indutivo que tem como foco a fidelidade ao 
universo de vida cotidiano dos sujeitos. Os dados foram analisados por meio de análise de 
conteúdo e os resultados são apresentados na próxima seção. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para conhecer como a loja de vestuário virtual gerencia sua administração financeira, 
foi desenvolvida e aplicada uma entrevista com o proprietário deste empreendimento. Assim, 
serão apresentados os dados coletados, referentes às informações obtidas com a entrevista 
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realizada, de forma a analisar e interpretar tais informações, tendo como base o referencial 
teórico levantado, o qual norteou o desenvolvimento deste estudo. 

A maneira como a microempresa pesquisada é administrada, de certa forma, não está 
errada, pois a mesma ainda continua no mercado, porém, não se sabe até quando sobreviverá. 
O fato de ela estar em atuação pode ser decorrente do fato de apresentar um bom número de 
clientes, assim como os recebimentos conseguirem suprir os pagamentos. Entretanto, em 
alguns meses, ocorrem atrasos nos pagamentos, incidindo juros, como também pode ter 
apresentado menos despesas. 

Os registros que a microempresa realiza são em planilhas eletrônicas. Dessa forma, 
todos os valores financeiros que entram durante o mês são recolhidos e registrados na planilha 
e, mensalmente, são retirados os valores de contas a pagar e o restante do dinheiro é 
acumulado para fazer novas compras. De acordo com Gitman (2004), o objetivo da 
administração financeira de curto prazo é gerenciar cada ativo circulante e cada passivo 
circulante de maneira a alcançar um equilíbrio entre rentabilidade e possuir recursos 
financeiros necessários para a realização de suas operações. 

Além das entradas e saídas de caixa, é importante controlar também o saldo presente, 
tendo em vista que nem toda venda representa dinheiro entrando, imediatamente, no caixa. 
Portanto, o controle do saldo disponível em caixa, facilita aos gestores gerirem a necessidade 
de capital de giro. 

Na Ilustração 1, é apresentado o modelo da planilha utilizada para o controle de vendas 

da empresa. 

 

Ilustração 1. Planilha do controle de vendas. IFPB, 2016. 

 
Necessidade de Capital de Giro – NCG 

A microempresa enfrenta um problema no seu ciclo financeiro, onde as vendas são 
feitas, em sua grande parte, a prazo. Espera-se receber o dinheiro para poder fazer novas 
compras, porém, quando chega uma determinada data, nem todos os clientes conseguem 
quitar suas dívidas. Assim, a organização não consegue um valor suficiente para a efetuação 
de novas compras. No entanto, existe a necessidade de adquirir capital de giro com terceiros, 
fonte de recursos como os empréstimos ou financiamentos habitualmente concedidos por 
bancos, onde se encontra o maior risco aos negócios. 
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Os recursos por empréstimos têm duas características que os faz aumentar o risco da 
empresa: têm prazo certo para serem devolvidos e exigem o pagamento de juros. Portanto, ao 
tomar recursos por empréstimo, o empresário deverá necessariamente aplicá-los em algo que 
gere novos recursos até o instante de devolução do empréstimo, e em montante superior aos 
contratados na medida em que terá de pagar também os juros (LIMA,1999). 

Para minimizarmos o risco do negócio, devemos procurar empréstimos que tenham 
prazo de pagamento maior que o prazo de retorno dos investimentos. Portanto, ao 
investirmos, por exemplo, em uma ampliação do negócio, devemos estudar cuidadosamente 
quanto geraremos de lucros adicionais e em quanto tempo de forma a podermos contratar os 
empréstimos (LIMA,1999). 

Diante de alguns problemas detectados e expostos acima, é recomendável que os 
empreendedores façam um plano de ação visando solucionar os problemas empresariais 
apresentados. Soluções, como por exemplo, elaborar um planejamento financeiro e com base 
nele criar uma estratégia, só assim poderá alcançar seus objetivos, manter-se no mercado, 
expandir sua estrutura física e, principalmente, aumentar o lucro e o retorno mensal. 

 
Ciclo Operacional e Financeiro 

 A empresa preocupa-se em estar sempre buscando analisar a concorrência e verificar a 
necessidade de seus clientes antes de adquirir novas peças. Segundo Assaf Neto (2003) 
existem prazos para que o ciclo operacional ocorra de forma funcional, e, quando esses prazos 
são desorganizados, acarreta em um atraso para realizar novas compras. Consequentemente, a 
loja não vende, causando um descompasso entre as vendas e a compra de novos produtos. 

Percebe-se que não há um planejamento para realizar novas compras e manutenção nos 
estoques da empresa e, para que o ciclo operacional funcione de forma correta, deve haver o 
controle de datas e prazos desde a chegada dos produtos até o momento da sua venda.  

Aos clientes, é dado um prazo para pagamento, a depender da forma em que o mesmo 
escolhe. Na entrevista com os gestores da empresa, foi identificado que, para recebimento dos 
valores pagos em cartão de credito, a administradora realiza o repasse em 15 dias, e para o 
recebimento do pagamento através de carnê, é dado um prazo de até 60 dias, sendo que o 
planejamento das compras e pagamento dos fornecedores acontece a cada 30 dias e o 
pagamento é feito à vista. Isso causa um desequilíbrio para adquirir novos produtos, tendo em 
vista que, desta forma, em um mês pode haver vendas e compras de produtos e em outros 
meses não, como demonstrado na Ilustração 2. 

 

Ilustração 2. Volume de Vendas. IFPB, 2016. 
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A ilustração acima demonstra o fluxo de vendas de novembro de 2015 até julho de 
2016. Os picos no gráfico são relacionados aos meses que são realizadas as compras para a 
loja e, consequentemente, as melhores vendas. Os declínios do mesmo se referem ao tempo 
em que é esperado recolher o dinheiro das vendas realizadas no carnê. Só após recebidos os 
valores dos clientes é que será possível efetuar novas compras. 

Existindo um equilíbrio nos ciclos e todos os recebimentos financeiros sendo efetuados, 
inicia-se o processo de compras para a loja. Na Ilustração 3, pode-se observar como acontece 
o atual ciclo da empresa e, como o pagamento aos fornecedores acontece no momento da 
compra, o ciclo financeiro equivale ao mesmo período do ciclo operacional, ocasionando 
maior necessidade de capital de giro e o atual desequilíbrio nas finanças da empresa. 

O descompasso existente entre os ciclos pode ser evitado mudando a forma de 
recebimento das compras por seus clientes. Quando uma pessoa compra a prazo e a empresa 
precisa comprar os produtos à vista, acarreta uma desorganização nas contas da empresa, 
fazendo com que muitas vezes ela seja obrigada a buscar recursos de terceiros. 

A forma de recebimento a vista ou no cartão de crédito seria a melhor solução para 
eliminar este descompasso, pois, mesmo o cliente escolhendo qualquer uma das formas, a 
empresa recebe rapidamente o valor total, podendo dar início ao ciclo de compras com maior 
eficiência e trazendo para a empresa mais estabilidade no mercado. 

Um segundo modo de resolução deste problema seria iniciar uma reserva de capital de 
giro, que atualmente não existe na organização. Com o dinheiro disponível, não seria 
necessário esperar que seus clientes efetuem o pagamento em um longo espaço de tempo para 
realizar novas compras. O uso deste capital seria justamente para equilibrar o descompasso 
dos ciclos operacionais e financeiros da organização. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ilustração 3. Ciclo operacional e financeiro. IFPB, 2016. 

Todas as áreas da empresa são afetadas com esse descompasso entre os ciclos e falta de 

planejamento do capital de giro, mas destacamos o estoque, tendo em vista que é o principal 

ativo da empresa, isto é, sem ele, não há funcionamento. Os gestores muitas vezes planejam 

viagens para compra de novas mercadorias, mas acabam por não fazer novas compras devido 

à falta de dinheiro em caixa, tendo assim que esperar pelo recebimento dos clientes para 
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poderem renovar o estoque. Fato que pode ser prejudicial à empresa, principalmente no ramo 

de moda, já que os clientes esperam sempre por novidades e tendências. 

 

CONCLUSÕES 

Para entender melhor como a loja de vestuários é administrada financeiramente, 
buscou-se criar um referencial teórico que encaminhasse as ações realizadas. Em seguida, as 
informações coletadas por intermédio de entrevista e de pesquisa documental foram de 
extrema importância para o levantamento da problemática que a microempresa enfrenta em 
relação a suas finanças. Estes procedimentos colaboraram para o alcance dos objetivos 
propostos neste estudo, e, sobretudo, em possibilitar a resposta para a situação problema: 
como o ciclo financeiro deve se adequar ao ciclo operacional em uma loja virtual de 
vestuários? 

Ao fim da pesquisa, podemos concluir que o sucesso empresarial depende, cada vez 
mais, do uso de práticas financeiras apropriadas, em que um fator relevante para o sucesso das 
micro e pequenas empresas é ter um bom gerenciamento do capital de giro, e manter sempre o 
equilíbrio nos ciclos operacionais e financeiros.  

Por fim, destacamos que o nosso estudo pode ser aplicado em outras lojas de vestuários 
que atuem com estrutura física e virtual para que essas organizações possam desenvolver cada 
vez mais ferramentas e instrumentos para seus colaboradores exercerem suas atividades de 
maneira mais simples, trabalhando de maneira mais eficiente, harmoniosa e eficaz. 
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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA: CASO DE 
FORTALEZA/CE 

 
RESUMO 
 O estudo de impacto de vizinhança é um instrumento da política urbana, criado para conciliar 
o interesse do empreendedor e dos possíveis habitantes do entorno. Através do mesmo, a 
prefeitura poderá verificar os possíveis impactos, negativos ou positivos, causado por 
empreendimento e atividades urbanas. Fortaleza, capital do estado do Ceará, é um município 
com uma urbanização crescente, mas não possui regulamentação para o estudo de impacto de 
vizinhança, causando assim inúmeras construções inadequadas. O objetivo geral deste 
trabalho é analisar e discutir sobre os conceitos, objetivos, legislação e a importância deste 
instrumento. 
  
Palavras–chave: Estatuto da cidade, Instrumento ambiental, Política urbana, Urbanização 
 

NEIGHBORHOOD IMPACTS TUDY: FORTALEZA/CE CASE 
 
ABSTRACT:  
The neighborhood impact study is an instrument of urban policy designed to reconcile the 
interests of the entrepreneur and possible residents of the surroundings. Through it, the city 
can check the possible impacts, positive or negative, caused by development and urban 
activities. Fortaleza, Ceará state capital, is a city with a growing urbanization, but has no 
regulations for the neighborhood impact study, thus causing numerous inadequate buildings. 
The aim of this study is to analyze and discuss the concepts, objectives, legislation and the 
importance of this instrument. 
 
KEYWORDS: City statute, Environmental instrument, Urban policy, Urbanization 
 

INTRODUÇÃO 

Na década de 60, iniciou-se a trajetória da luta pela Reforma Urbana das Cidades no 

Brasil. O Instituto dos Arquitetos do Brasil formulou uma proposta de reforma, mas que logo 

foi inviabilizada por causa do golpe militar de 1964, que durou até 1984, sobre um regime 

político autoritário. Após esse período, os Movimentos Nacionais pela Reforma Urbana, com 

a participação de todo o país, assumiram uma tarefa de elaborar uma proposta de lei a ser 

incorporada na Constituição Federal, com o objetivo de modificar o perfil excludente das 

cidades brasileiras. Assim, formulou-se a Constituição Brasileira de 1988 e após 13 anos, 

regulamentou-se os artigos 182 e 183 do capítulo de Política Urbana, com a aprovação da Lei 

Federal nº 10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade (EC). 

O Estatuto da Cidade normaliza diversos instrumentos da Política Urbana, utilizados 

para estabelecer normas de ordem pública, de interesse socioambiental e estimular o uso da 

propriedade urbana em prol de um bem comum. A busca por uma sociedade mais justa e 
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ambientalmente sustentável é seu objetivo. Defende-se que é de responsabilidade Federal 

legislar sobre as normas gerais, e de legislação municipal definir quais os instrumentos serão 

aplicados.  

As cidades para serem administradas por seus gestores públicos é necessária uma 

gestão consistente e que realmente aconteça um planejamento urbano com a finalidade de 

proporcionar uma cidade do qual possa viver bem. Para que isso ocorra, é de grande 

importância que o Plano Diretor, instrumento básico da Política Urbana, esteja regulamentado 

por uma Lei Municipal.  

Dentre as macro diretrizes do Plano Diretor está o Estudo de Impacto de Vizinhança 

(EIV), que será o objeto de estudo deste trabalho. Tal instrumento incorpora a participação 

direta da população, por meio de audiências públicas, no licenciamento ambiental de um novo 

ou ampliação de um empreendimento que venha a modificar positivamente ou negativamente 

a vizinhança. Tem como finalidade auxiliar o poder local no processo de tomada de decisão e 

mitigar/compensar os possíveis impactos urbanos gerados deste empreendimento. 

O objetivo deste trabalho é analisar e discutir sobre os conceitos, objetivos, legislação 

e a importância do instrumento de Política Urbana denominado Estudo de Impacto de 

Vizinhança. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura nacional, no qual realizou-se uma 

consulta a livros e periódicos presentes nas Biblioteca do Instituto Federal do Ceará – Campus 

Fortaleza e por artigos científicos selecionados através de busca no banco de dados do 

Science direct, portal capes e scielo. 

ANALISE E DISCUSSÃO 

3.1 Histórico mundial 
A partir de 1933, com a segunda Carta de Atena, iniciou-se a preocupação com o 

crescimento das cidades, tratava-se de um Movimento Moderno com o objetivo de debater e 

impulsionar os novos rumos para a cidade moderna. 

 Com a Conferência de Estocolmo, em 1972, também conhecida como 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, originou-se a ideia do 

conceito de sustentabilidade, com o modelo de Ecodesenvolvimento. Segundo, SAINI (2016) 

esta conferência é o produto da primeira grande conferência internacional sobre meio 

ambiente e sua relação com os seres humanos. Em 1987 este modelo foi substituído pelo 

modelo de Desenvolvimento Sustentável, originado através do Relatório Brundland.  
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Já no Brasil, na década de 70, houve muitos movimentos sociais reivindicando 

mudanças nas políticas urbanas, chamados de Movimento Nacional pela Reforma Urbana. 

Em 1977, houve a primeira tentativa de criação de uma lei nacional de desenvolvimento 

urbano, no âmbito da Comissão Nacional de Desenvolvimento Urbano – CNDU (GRAZIA, 

2003). E em 1983, um Projeto de Lei (PL) n° 775 sobre Desenvolvimento Urbano foi enviado 

ao Congresso Nacional, mas enfrentou dificuldades de aprovação porque inseria vários 

instrumentos urbanísticos, como o da especulação imobiliária (QUINTO, 2003). O PL não foi 

aprovado e ficou arquivado até 1988 quando a legislação urbanística ganhou espaço nos Art. 

182 e 183 da nova Constituição Federal. 

Como Resultado da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, em 1992, também conhecida como Rio 92, obteve-se a Agenda 21 com o 

objetivo de modificar o vetor de desenvolvimento em favor de modelos sustentáveis com 

programas de sustentabilidade. 

Enquanto todos se mobilizavam para possibilitar legalmente uma vida sustentável para 

os habitantes de suas cidades, o Brasil só veio dispor especificamente sobre o assunto após 

uma década de vigência da Constituição Federal de 1988, com o Estatuto da Cidade (EC), Lei 

Federal 10.257/01 que institui em seu capítulo da Política Urbana alguns instrumentos já 

previstos na Constituição de 1988. De acordo com MARQUES (2011), a primeira proposta 

para o Estatuto da Cidade surgiu por meio do Projeto de Lei n°181, em 1989 onde teve 

colaboração de urbanistas na composição do texto original. 

O EC surge com o objetivo de garantir o direito de uma cidade em ser sustentável, 

desenvolver funções sociais e estabelecer um equilíbrio entre os interesses econômicos e 

sociais (CHAMIÉ, 2010; LOLLO E RÖHM, 2009). Para estabelecer o equilíbrio entre o 

econômico e o social, o Estudo de Impacto de Vizinhança é um instrumento da Política 

Urbana. 

 O EIV é inspirado no Estudo de Impacto Ambiental. Esta origem do Estudo de 

Impacto de Vizinhança é que faz com que o Direito Urbanístico e o Direito Ambiental se 

mostrem profundamente relacionados, sendo por tanto, esta relação é denominada de 

transversalidade (ANTUNES, 2002, p.137). 

Com o objetivo de aprovar a Agenda Urbana, a 3ª Conferência das Nações Unidas 

sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável - Habitat III, irá acontecer em outubro 

neste ano de 2016 em Quito, Equador. O evento terá como intuito discutir a sustentabilidade e 

direito à cidade. 
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3.2 Contexto nacional 
 Municípios brasileiros 

BRITO (2013) argumenta que o município brasileiro, onde se localiza a cidade, é parte 

integrante da aliança que compõe a federação, tendo personalidade jurídica de direito público 

com competência para legislar sobre assuntos de interesse local. A construção de uma cidade 

sustentável perpassa, cada vez mais, pela permeabilidade da propriedade por normas de 

ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem 

coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental, para 

as presentes e futuras gerações (ARGENTA, 2013, p.1). 

Alguns municípios brasileiros, preocupados com o rápido crescimento da cidade, 

regulamentaram o EIV. A Tabela 1 – Alguns municípios brasileiros com EIV regulamentado, 

apresenta as legislações municipais existente e já aprovadas para a aplicação do EIV em 

alguns municípios do Brasil: 

Tabela 1. Alguns municípios brasileiros com EIV regulamentado. IFCE, 2016. 

 

MUNICIPIO REGULAMENTAÇÕES MUNICIPIO REGULAMENTAÇÕES 

Distrito Federal Lei Municipal nº 5.022/13 Palmas Lei Municipal nº 245/12 

Palmas Lei Municipal nº 245/12 Porto Alegre Lei Municipal nº 695/12 

Joinville Decreto Municipal nº 
20.668/13 

Salvador Lei ordinária nº 8.167/12 

Londrina Decreto Municipal 
nº. 1385/15 

São Carlos Lei Municipal nº 13.056/02 

Manaus Lei Municipal nº 672/02 Teresina Lei Municipal nº 3.565/06 

Natal Lei Municipal nº 4.619/95 Vitória Decreto Municipal nº 
14.243/09 

A regulamentação do EIV, na cidade de São Carlos, ocorreu através dos Conselhos 

Municipais de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMAs que formulou a Lei municipal nº 

13.056 de 5 de setembro de 2002. Lollo (2010), em seu trabalho, analisa os impactos 

resultantes na construção de um supermercado e ainda diz que o Plano Diretor da cidade de 

São Carlos não se refere a possíveis interferências agrupadas no período antes da 

implementação do empreendimento, lida com as variáveis para o estudo do isolamento urbano 

sem admitir a existência de factores integrantes para o uso de equipamentos urbanos. 

Segundo AULER et al., (2014) o município de Porto Alegre antes do EC, já possuia 

um estudo similar ao EIV denominado Estudo de Viabilidade Urbanistica -EVU. Mas apesar 
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de já possuir esse intrumento, incorporou novas medidas para o EIV com a regulamentação 

do mesmo pela Lei nº 695 de 2012, assim harmonizando os dois estudos. 

Em contra partida, há outros municípios brasileiros que não possuem o EIV 

regulamentado, devendo ser uma preocupação primária regulamentar o EIV. Belém, 

Fortaleza, Porto Velho, Boa Vista, Rio Branco são algumas capitais, até onde se pôde aferir, 

não possuem regulamentação do EIV. 

Muitos estudos de impacto de vizinhança elaborados nos municípios são ineficazes 

por não adotarem uma metodologia condizente com a realidade local e deixar de fora as 

análises relativas aos impactos socioeconômicos (BRAGA, 2001). 

3.3 Contexto municipal – município de fortaleza 
A cidade de Fortaleza é a capital do Estado do Ceará e possui aproximadamente 

2.591.188 habitantes, segundo o último estudo realizado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, em 2015. MUNIZ (2014), afirma que Fortaleza é um território 100 % 

urbano, por isso os conceitos de município e cidade se confundem e ainda ressalta que as 

políticas implementadas na cidade não são capazes de parar com a ocupação desordenada do 

espaço. 

  O Plano Diretor ou Plano Diretor Participativo (PDP) de Fortaleza é instituído pela 

Lei Complementar nº 062 de 02 de fevereiro de 2009. Os art. 291 a 295 dispõem sobre o EIV 

como instrumento de gestão urbana, mas não declara em que circunstâncias o 

empreendimento deverá realizar o EIV, ou seja, caberá a uma lei municipal regulamentar este 

estudo, esclarecendo os prazos, apresentação e limitações deste instrumento. 

 Logo, o EIV não é exigido na Capital, os empreendimentos estão sendo construídos ou 

ampliados sem esse estudo. Sem a regulamentação da mesma, não se pode cobrar uma 

fiscalização ambiental mais rígida. 

 A participação da sociedade civil é essencial para este estudo, porque é a vizinhança 

que sofre ou ganha com o impacto causado pelo novo empreendimento. Lembrando sempre, 

que impacto pode ser positivo ou negativo. Uma Audiência Pública deveria ser solicitada para 

dar oportunidade a população informar quais suas preocupações, opiniões e necessidades, 

auxiliando a tomada de decisão para um licenciamento ambiental, pois não tem um caráter 

decisório. Uma cópia do EIV deverá ficar disponível para a população que esteja   interessada 

em ver este estudo. 

 A SEUMA, atual Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, está com 

um Plano de trabalho para a regulamentação do EIV divulgada no final do ano de 2015, com a 
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justificativa que a atual legislação não atende aos anseios da cidade. A regulamentação do 

EIV em Fortaleza, possibilita a previsão de contrapartidas para mitigação dos impactos. 

3.4 Importância e  problemáticas na aplicação do instrumento 
Para PAULINO (2011), o EIV divide-se em três partes: caracterização do 

empreendimento, caracterização da vizinhança e avaliação do impacto do empreendimento na 

vizinhança e segundo OLIVEIRA (2011, p. 217), no EIV deve-se levar em conta os impactos 

resultantes da implantação do novo projeto na vizinhança que sobrecarreguem as condições 

atuais ambientais (impermeabilização excessiva do terreno, aumento de temperatura), 

paisagísticos (impacto sobre paisagens de morros, dunas, vales, vista para frentes de água), 

econômicos (impactos sobre o comércio e serviços locais, ou sobre a produção de pequenos 

agricultores) e sociais (perda de empregos ou renda, sobrecarga de equipamentos públicos) e 

do sistema viário.  

O EIV permite a tomada de medidas preventivas pelo ente estatal a fim de evitar o 

desequilíbrio no crescimento urbano e garantir condições mínimas de ocupação dos espaços 

habitáveis, além de garantir a ampliação do conceito provado do direito de vizinhança 

(CHAMIE, 2010, p.60). 

Já a delimitação da área de influência e vizinhança do empreendimento é a tarefa mais 

complicada no Estudo de Impacto de Vizinhança, visto que deve ser considerado o impacto 

dos diferentes aspectos considerados nesta avaliação (LOLLO,2006). Cabe analisar a quem 

compete a elaboração do EIV. Diferente da legislação ambiental, não há previsão legal 

expressa.  

Com as audiências públicas, cria-se a oportunidade de que a população emita suas 

preocupações, opiniões, necessidades etc., tornando-se parte integrante da decisão final. 

Quanto mais a população participa e opina em sua própria gestão, maior é o seu 

comprometimento com as decisões tomadas e com seu respectivo controle (MOREIRA, 2006, 

p.2). 

 

CONCLUSÕES 

 O Estudo de Impacto de Vizinhança, como instrumento da Política Urbana, 

visa equilibrar o espaço urbano entre a vizinhança e o empreendimento, com uma igualdade 

para ambos lados, buscando o crescimento da cidade. Não podendo deixar confundir o direito 

de construir um novo empreendimento com direito de poluir. É um instrumento pouco 

difundido no Brasil, mas de relevância pois serão utilizadas pelo Poder Público à época do 



 

11063 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

licenciamento da obra ou atividade. A urgente necessidade de implantação de uma lei 

específica para a regulamentação do Estudo de Impacto de Vizinhança nos municípios 

brasileiros que não possuem uma lei específica para o EIV, é essencial para um bom 

funcionamento da Cidade, usando medidas mitigadoras, compensatórias e outras, 

fundamentadas nos princípios do desenvolvimento sustentável. 
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RESUMO: Este trabalho traz uma avaliação econômica sobre a produção de amoras de 
Castilla (Rubus Glaucus Benth), para os produtores que procuram uma forma mais limpa e 
sustentável para o seu cultivo, contendo menos custos e mais rentabilidade em sua produção. 
Pois a procura em alimentos limpos, que não são cultivados com a utilização de produtos 
químicos está cada vez mais substituindo outros produtos dentro do mercado, por que eles 
trazem aos seus consumidores confiança de que estão ingerindo um alimento de boa 
qualidade e que não traz nenhum risco a sua saúde. E a intenção de diminuir financeiramente 
os custos de produção e elevar o valor comercial do produto, contribui muito para a vantagem 
da utilização de métodos orgânicos, sendo que a produção que utiliza diferentes métodos de 
compostagem, manejo fitossanitários e biológicos tem uma boa valorização comercial.  
PALAVRA-CHAVE: amoras, financiação, produção. 
 

FINANCIAL STUDY OF MORICULTORES IN VALLE DEL CAUCA: 
CENTRAL REGION – COLOMBIA  
 
ABSTRACT: This paper presents an economic evaluation on the production of blackberry 
Castilla (Rubus Glaucus Benth) for producers looking for cleaner and sustainable manner for 
its cultivation, containing less costs and more profitability in their production. As demand for 
clean foods, that are not grown with the use of chemicals is increasingly replacing other 
products in the market, they bring to consumers confidence that they are eating one good 
quality food and that brings no risk your health. And the intention of financially decrease 
production costs and increase the commercial value of the product, contributes greatly to the 
advantage of using organic methods, being that production what using different methods of 
composting plant health management and biological has a good commercial value. 
KEYWORDS: blackberries, funded, production 

 

INTRODUÇÃO 

Tendo como finalidade fazer uma avaliação financeira e econômica sobre a produção de 

amoras de Castilla (Rubus Glaucos Benth) na região centro de Valle del Cauca (Guacari). De 

forma que possa contribuir para um melhor investimento financeiro de cada produtor na 

região, tendo como intuito sempre de buscar mais informações sobre este tipo de renda, para o 

produtor que começar ou já tem o seu cultivo de amoras, e que possa sustentar 

economicamente um cultivo de pequeno ou grande porte. 
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Sendo em seu conceito também a de avaliar economicamente o que cada produtor 

necessita para custear todos os gastos que tem durante o seu trabalho, tanto no início para o 

seu plantio, até o momento final referente à venda de seus produtos, levando uma forma de 

minimizar estes gastos, não permitindo que os produtores acumulem dividas durante todo o 

processo. Sabendo que o cultivo de Amoras de Castilla, na Colômbia, vem se elevando em 

relação a outras frutas cultivadas, e que essa elevação tem gerado de forma bem positiva 

novas fontes de empregos, nas zonas rurais do país, e também fontes de alimentos e de 

agroindústria. Pois segundo Orellana (2012), o cultivo de amora (Rubus Glaucus) desde a 

época de 1990 tem crescido em sua importância em relação à demanda de produtos frutícolas, 

fato esse que é gerado por estar tendo grande aceitação e crescimento em seu consumo fresco. 

Reconhecendo a grande facilidade que a amora de Castilla tem em seu cultivo e que está 

passando a ter uma grande produção, pois está sendo mais procurada para o consumo, e com 

isso sendo alvo de novas pesquisas e investimentos por produtores de pequeno e grande porte.  

E vem com objetivos de caracterizar os sistemas de produção da amora enfatizando em 

reconhecer seus custos de produção, seus custos de investimento e demais aspectos técnico-

financeiros associados ao cultivo de amora; Analisar o estado financeiro dos produtores de 

amora em média com a aplicação dos instrumentos de analises financeiro; Inferir sobre uma 

proposta de gestão financeira adaptada as condições dos sistemas de produção da amora 

caracterizada previamente.  

Que por estar crescendo em seu cultivo se há buscado também novos melhoramentos 

genéticos e melhorias no campo, que é dada com a irrigação, com formas de sustentação para 

planta, manejo de insumos químicos, biológicos e fitossanitários, cuidados esses que são 

necessários e que precisam ser feitos para que a produção aumente cada vez mais com 

qualidade e rendimento produtivo esperado. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a caracterização do trabalho foram utilizadas pesquisas bibliográficas em relação à 

produção e cotização voltadas a produção de amoras, principalmente dentro da Colômbia, 

buscando sempre visar à importância de uma produção limpa e com um custo mais baixo para 

os produtores.  

Tendo também como contribuição para a pesquisa, uma visita técnica aos moricultores 

de Costa Rica - Valle, onde tivemos contato direto com o que cada um produz e necessita para 
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a sua produção, tendo em vista que são cinco produtores de amoras de Castilla, mais com 

diferentes tamanhos e formas de cultivo. A presente investigação é de caráter descritivo que 

em sua maioria manipulará dados de tipo quantitativo. Na informação que utilizar terá um 

sentido histórico sendo que corresponderá aos dados fornecidos por produtores desde a 

semeadura até o final.  

Em primeiro lugar se abordará uma etapa de referenciação teórica para definir as 

técnicas de analises financeiro começando desde a determinação de seus custos de 

investimento, custos de produção, coeficientes de produção até os indicadores de 

rentabilidade, apalancamento entre outros. Nesta etapa se pode extrair que sua delimitação 

servirá para a contração de um instrumento de coleta de dados tipo perguntas para os 

produtores. Em seguida, a aplicação do instrumento aos produtores, para permitir que a  

informação de fontes primarias, onde é valido notar que começará por uma caracterização 

geral do processo de cultivo. Assim se busca ser o mais rigoroso possível ao momento da 

extração dos gastos do produtor. Na caracterização se terá noção de cada uma das atividades 

do cultivo desde a plantação até a comercialização. Com isso também se busca ter noção dos 

fluxos que gera o cultivo ao longo de todos os seus processos.  

Posteriormente se organizará e classificará a informação coletada de acordo ao esquema 

para proceder com a construção das tabelas que integrar os custos de produção e os custos de 

investimento. A análise financeira não poderá deixar por fora instrumentos como a estrutura 

financeira e a estrutura de custos que reúna a informação da totalidade dos produtores, posto 

que mais que um por um, interessa mais uma analise em conjunto do setor estudado.  

Após a análise financeira que será estritamente definida após a referenciação teórica se 

complementará com uma analise relacional da informação levantada. Assim então passará 

sobre a situação atual do setor que se articulará com os resultados do projeto marco.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tendo como finalidade fazer uma avaliação financeira e econômica sobre a produção de 

amora de Castilla, buscamos referencias bibliográficas e foi em uma revista chamada ‘Mora 

de Castilla’, da empresa Bayer, que nos referenciou com uma sequência de passos que um 

produtor de amoras tem que fazer com relação à quantidade de mão de obra, equipes e 

material vegetal, e também os tipos de insumos que irá necessitar para a instalação e 

manutenção de um hectare de terra, durante os dois primeiros anos. 
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E como complementação da pesquisa, buscamos o valor de cada item em mercados mais 

próximos e que poderiam conter um valor mais baixo, onde realmente os produtores estariam 

buscando e comprando esses mesmos produtos. Lugares estes como o armazém Homer 

Center, onde podem comprar os produtos em grandes quantidades por via internet, e também 

no centro comercial de Palmira, fazendo pequenas cotações de cada produto que poderiam 

fornecer para um produtor. 

Sabendo que cada produtor tem em sua produção um determinado tamanho próprio de 

terra reservado para o cultivo. Este valor foi atribuído a uma junção entre todos, passando 

para uma porcentagem referente a um hectare em que foi pesquisado para saber todos os 

gastos necessários e depois retirar então o quanto que cada produtor, possivelmente, gastou ou 

gasta no seu cultivo dependendo do tamanho original de cada um: 

 

 

Figura 1: Quantidade de produtores, em relação à pesquisa feita e sua quantidade de hectare 

em produção. 

 

Neste gráfico mostra que ao analisar juntos toda a população de produtores 

entrevistados para a pesquisa, e vemos que em forma decrescente o maior produtor há uma 

porcentagem de 49% dos produtores que cultivam amoras de Castilla, seguido de 18%, 14%, 

12%, terminando o menor com uma porcentagem de 7% de toda a população exemplificada 

no gráfico.  

E neste momento que verificamos onde os resultados podem chegar, e sem dúvida em 

uma dimensão maior que o esperado. Pois quando falamos em investir em uma produção 

passamos a buscar um meio de analisar e minimizar gastos para que não passe além do que é 
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realmente necessário para cada tipo de situação, seja ela pequena ou grande, como mostra 

acima.  

E com a falta de informação dos produtores sobre os custos de produção do cultivo e o 

nível de financiamento, assim como a incapacidade de estimar a alocação de recursos atenua a 

precária gestão efetiva do cultivo. Em especial, a distinção entre custos de produção e custos 

de investimento acabam debilitando a eficácia do produtor para projetar o preço do seu 

produto no mercado e manter em dia o financiamento de suas atividades produtivas.   

Inclusive, a avaliação financeira se articula com a previsão de cada um dos processos 

associados ao cultivo e os custos incorridos. Igualmente, contextualiza o produtor sobre a 

estrutura financeira do seu cultivo e te dá ferramentas para aceitar créditos do banco sobre 

determinadas condições.  

Em resumo, com vinculação das atividades produtivas de moricultores de Valle del 

Cauca com as ramas financeiras se buscar facilitar com ferramentas metodológicas adaptadas 

aos trabalhos do cultivo que lhe permita obter uma análise financeira de sua atividade 

produtiva. A determinação dos custos, sua categorização como custos de produção e custos de 

investimento, a previsão dos fluxos entre outros itens são prioridade para manter uma ótima 

gestão financeira da produção de seu cultivo sem que chegue o momento em que o produtor 

não tenha capital de trabalho para financiar suas atividades agrícolas. 

 

CONCLUSÕES 

Buscando fazer uma analise financeira dos produtores entrevistados, para poder obter 

um estudo com resultados mais seguros, tentando relacionar os custos que foram encontrados 

nos armazéns, onde foram feitas pesquisas de valores para os insumos, ferramentas, e também 

o custo de mão de obra que cada produtor paga ou pagaria se as utilizassem todas. 

Dados esses que foram confrontados com uma cotização feita referente ao custo de 

quanto que seria necessário para se cultivar uma produção de amoras de um hectare, depois 

tirando apenas a porcentagem que cada produtor realmente tinha com relação ao espaço do 

seu cultivo.  

E assim conseguindo chegar a um valor mais comparativo de cada um deles, pois com a 

pesquisa tivemos uma aproximação de valores em mercado de cada item necessário para o 

cultivo, e comparamos o que cada produtor tem em sua necessidade de produção. 
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Dadas estas informações básicas podemos ver o quanto cada produtor gera um custo 

único, pois eles não baseiam suas compras a um mesmo padrão, todos iguais, mas ao que cada 

um necessita para cada dia em seu trabalho. 
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RESUMO: O presente trabalho apresenta uma análise acerca do tema empreendedorismo 
corporativo, utilizando como objeto de estudo a empresa Realce Calçados, em Guarabira-PB. 
Como objetivo geral, buscou-se analisar como ocorre o empreendedorismo corporativo na 
empresa Realce Calçados Guarabira-PB, por meio da identificação do perfil de empreendedor 
corporativo dos funcionários da empresa. Para tanto, foi utilizado o método quantitativo como 
estratégia metodológica, sendo os dados coletados por meio da aplicação de um questionário 
elaborado a partir da adaptação do questionário proposto por Dornelas (2008), de modo a 
contemplar o modelo teórico de Rodrigues e Teixeira (2015). Os resultados da pesquisa 
apontam que as características mais preponderantes em relação ao perfil empreendedor dos 
funcionários da empresa são a persuasão e o aproveitamento de oportunidades.  
Palavras–chave: empreendedorismo, estratégia, inovação 
 

CORPORATE ENTREPRENEURSHIP: A STUDY IN THE COMPANY 
HIGHLIGHT FOOTWEAR Guarabira-PB 
 
ABSTRACT: This paper presents an analysis on the topic corporate entrepreneurship, using 
as study object the company Highlight Shoes in Guarabira-PB. As a general objective, we 
sought to analyze how is corporate entrepreneurship in the company Highlight Shoes 
Guarabira-PB, by identifying the corporate entrepreneur profile of employees. Thus, the 
quantitative method was used as a methodological strategy, and the data collected through the 
application of a questionnaire drawn from the adaptation of the questionnaire proposed by 
Dornelas (2008), in order to include the theoretical model of Rodrigues and Teixeira (2015 ). 
The survey results indicate that the most prevalent characteristics in relation to the 
entrepreneurial profile of the company's employees are persuasion and the use of 
opportunities. 
KEYWORDS: entrepreneurship, strategy, innovation 
 

INTRODUÇÃO 

 Em pleno século XXI, em meio ao desenvolvimento tecnológico e a globalização do 

mercado, onde tudo gira em torno de uma sociedade cada vez mais exigente, é que surge a 

necessidade de transformações de ideias individuais, a busca pela inovação, o fazer diferente, 

criar algo novo. Diante disso, encontramos o indivíduo empreendedor, com aspectos de 

inovação e busca de oportunidades. 

 A inovação é um instrumento dos empreendedores, que precisa ser buscada dia-a-dia, 

podendo ser vista como oportunidade de alavancar negócios, mudanças no ambiente de 
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trabalho e a concretização de propósitos realizados com êxitos, de modo a ser colocada em 

prática para um futuro bem sucedido. 

 Segundo Drucker (2013), é necessário o empreendedor conhecer e praticar os 

princípios de inovação para que venham a obter êxito com uma inovação bem sucedida. Os 

empreendedores, assim, estabelecer propósitos e buscar as fontes de inovação, identificando 

as mudanças que indicam oportunidades para que uma inovação tenha êxito (DRUCKER, 

2013). 

 Para Dornelas (2008), a inovação, bem como a sua prática, não é algo novo. No 

entanto, Hashimoto (2013), fala que para se conseguir algo que você nunca teve, terá que 

fazer algo que você nunca fez. As formas de empreendedorismo se transformam 

continuamente para melhor se adaptarem as oportunidades do ambiente, dentre eles o 

empreendedorismo corporativo, ou intraempreendedorismo. 

 Considera-se, portanto, como empreendedorismo corporativo todo processo de 

transformação e desenvolvimento econômico por parte do empregado, ou ainda o processo de 

criação de uma empresa. Desta forma, escolheu-se o tema empreendedorismo corporativo por 

se tratar de um tema pouco conhecido dentro da área do empreendedorismo, já que no 

entendimento comum o empreendedorismo está relacionado à criação de novos negócios, 

porém está relacionado ainda ao aprimoramento de negócios já existentes. 

 Nesse sentido, o presente trabalho apresenta a seguinte questão problema: Como 

ocorre o empreendedorismo corporativo na empresa Realce Calçados Guarabira-PB? O 

objetivo da pesquisa é, então, analisar como ocorre o empreendedorismo corporativo na 

empresa Realce Calçados Guarabira-PB, por meio da identificação do perfil de empreendedor 

corporativo dos funcionários da Realce Calçados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo apresenta uma análise dos fatores principais referentes à prática 

empreendedora na empresa Realce Calçados filial Guarabira-PB, localizada no centro da 

cidade, a qual é caracterizada por vendas no comércio varejista de calçados e confecções há 

mais de 20 anos no mercado.  

O primeiro passo foi aplicar questionários com os vendedores da empresa, em que, de 

um total de 36 vendedores, 30 concordaram em participar da pesquisa. As perguntas foram 

elaboradas a partir da adaptação do questionário proposto por Dornelas (2008), de modo a 

contemplar o modelo teórico de Rodrigues e Teixeira (2015), apresentado na Figura 1, 
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permitindo levantar informações relacionadas ao perfil de empreendedor corporativo do 

quadro de vendedores da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Características do Empreendedor Corporativo. Rodrigues e Teixeira, 2015 

 

Tais questionários, então, continham 34 questões fechadas, divididas em seis grupos de 

características relativas ao perfil do empreendedor corporativo, a saber: Persistência; 

Oportunidades; Eficiência; Informações; Planejamento, Metas e Controle; Persuasão. Tais 

questões foram estruturas em uma escala likert, em que o participante escolhia entre: nunca, 

raramente, algumas vezes, quase sempre, e sempre. Nesse sentido Cummins e Gullone (2000) 

afirmam que as propriedades básicas de uma escala tipo likert são confiabilidade, validade e 

sensibilidade. 

Portanto, a pesquisa se caracteriza como quantitativa, buscando assim, conhecer melhor 

o campo a ser pesquisado. A pesquisa quantitativa analisa a quantificação tanto na coleta de 

informações quanto seu tratamento utilizando-se de técnicas estatísticas (RICHARDSON, 

1999). 

Após coletados, os dados coletados por meio da aplicação de questionários com os 

vendedores, foram tratados e analisados utilizando-se tabelas do Excel. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A empresa Realce Calçados e Confecções LTDA. iniciou-se no mercado varejista há 

mais de vinte anos, onde o diretor geral fundou a sua primeira loja em João Pessoa, e logo 

após, a segunda na cidade de Sapé. Cerca de 17 anos atrás, foi a vez da empresa inaugurar a 

filial na cidade de Guarabira. 

Hoje, o Grupo Realce Calçados tem vinte e cinco lojas distribuídas nos estados da 

Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, em que o grupo trabalha no ramo de 

calçados, confecções e acessórios. Dando ênfase a Realce Calçados da cidade de Guarabira 

verifica-se um bom número de funcionários, contando hoje com um quadro de 68 

funcionários, distribuídos nos setores de crediário, caixa, escritório administrativo, cobrança, 

e, estoque e vendas. 

Os quesitos dos questionários aplicados com trinta vendedores da Realce Calçados 

Guarabira-PB foram organizados de acordo com os grupos de indicadores do perfil do 

empreendedor corporativo, conforme o modelo teórico de Rodrigues e Teixeira (2015). Dessa 

maneira, a primeira análise diz respeito aos quesitos inclusos no grupo persistência. A Tabela 

1 apresenta o registro dessas informações. 

 

Tabela 1. Persistência. Dados da Pesquisa, 2016 

QUESITO NUNCA RARAMENTE VEZES 
ALGUMAS 

QUASE 
SEMPRE 

SEMPRE 

Proatividade na tomada 
de decisão 

53,3% 13,3% 6,7% 10% 16,7% 

Sou persistente, obstinado 3,3% 40% 26,7% 16,7% 13,3% 
Disciplina, dedicação 17,2% 10,3% 6,9% 27,6% 37,9% 
Persistência em resolver 
problemas 

20,7% 17,2% 13,8% 17,2% 31% 

Disposição ao sacrifício 
para atingir metas 

11,5% 3,8% 23,1% 19,2% 42,3% 

Imersão total nas 
atividades que desenvolve 

6,7% 13,3% 20% 10% 50% 

  

 Neste primeiro grupo de quesitos persistência, pode-se perceber que a maioria dos 

vendedores nunca tem proatividade na tomada de decisão (53,3%). Em contrapartida, a 

maioria apresenta imersão total nas atividades que desenvolve (50%), e disposição ao 

sacrifício para atingir metas (42,3%) 

 A Tabela 2 mostra os resultados relativos aos quesitos inclusos no grupo 

oportunidades. 
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Tabela 2. Oportunidades. Dados da Pesquisa, 2016 
QUESITO NUNCA RARAMENTE ALGUMAS 

VEZES  
QUASE 
SEMPRE 

SEMPRE 

Procura ter conhecimento 
profundo das necessidades 
dos clientes 

46,7% 13,3% 10% 10% 20% 

É dirigido pelo mercado 
(market driven) 

0% 16,7% 46,7% 20% 16,7% 

Obsessão em criar valor e 
satisfazer aos clientes 

3,3% 10% 10% 20% 56,7% 

 
 A obsessão em satisfazer aos clientes (56,7%) demonstra uma necessidade de 

reconhecimento do trabalho para que não existam reclamações quanto ao serviço prestado. 

Por outro lado, os vendedores nunca procuram ter conhecimento profundo das necessidades 

dos clientes (46,7%), o que pode indicar que não existe uma importância com o que o cliente 

procura, mas apenas uma necessidade que ele não reclame posteriormente.  

 Mesmo assim, é importante destacar o fato de que os entrevistados apontam que 

algumas vezes (46,7%) são dirigidos pelo mercado (market driven), indicando que os 

vendedores procuram manter-se atualizados com as tendências do mercado. Na Tabela 3 

encontram-se os dados relativos aos quesitos inclusos no grupo eficiência. 

 
Tabela 3. Eficiência. Dados da Pesquisa, 2016 

QUESITO NUNCA RARAMENTE ALGUMAS 
VEZES  

QUASE 
SEMPRE 

SEMPRE 

Toma riscos 
calculados (analisa 
tudo antes de agir) 

43,3% 26,7% 10% 3,3% 16,7% 

Procura minimizar 
os riscos 

13,3% 10% 43,3% 16,7% 16,7% 

Tolerância às 
incertezas e falta de 
estrutura 

13,3% 26,7% 20% 10% 30% 

Tolerância ao 
estresse e conflitos 

10,3% 17,2% 17,2% 10,3% 44,8% 

Hábil em resolver 
problemas e 
integrar soluções 

3,3% 6,7% 20% 36,7% 33,3% 

 
 Pelo indicador eficiência, percebe-se que 43,3% afirmam nunca tomar riscos 

calculados, ou seja, não analisam os riscos antes de agir, o que é fundamental para avançar 

nas características de um empreendedor corporativo. Entretanto, algumas vezes (43,3%) 

procura minimizar os riscos. Ainda pode-se destacar que 44,8% afirmam sempre ter tolerância 

ao estresse e conflitos. A Tabela 4 apresenta as respostas sobre os quesitos do grupo 

informações. 
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Tabela 4. Informações. Dados da Pesquisa, 2016 

QUESITO NUNCA RARAMENTE ALGUMAS 
VEZES  

QUASE 
SEMPRE 

SEMPRE 

Não-convencional, cabeça 
aberta, pensador 

53,3% 16,7% 0% 6,7% 23,3% 

Não se conforma com o 
status quo (a forma como as 
coisas são) 

16,7% 26,7% 30% 20% 6,7% 

Hábil em se adaptar a novas 
situações 

6,7% 26,7% 16,7% 30% 20% 

Busco novas informações 
para saber como as coisas 
funcionam e são feitas 

10% 13,3% 20% 26,7% 30% 

 Um total de 53,3% dos entrevistados assume não possuir um espírito visionário (não-

convencional, cabeça aberta, pensador), o que pode torná-los reprodutores de modelos já 

definidos. Empreendedorismo corporativo é uma prática que exige a colaboração de 

funcionários pró-ativos e inovadores. Entretanto, 30% sempre estão em busca do 

conhecimento de procedimentos, inovações e informações. Na Tabela 5 estão dispostos os 

dados relativos aos quesitos do grupo planejamento, metas e controle. 

Tabela 5. Planejamento, Metas e Controle. Dados da Pesquisa, 2016 

QUESITO NUNCA RARAMENTE ALGUMAS 
VEZES  

QUASE 
SEMPRE 

SEMPRE 

Orientação a metas e 
resultados 

17,2% 6,9% 20,7% 17,2% 37,9% 

Dirigido pela necessidade 
de crescer e atingir 
melhores resultados 

13,3% 33,3% 20% 13,3% 20% 

Não se preocupa com 
status e poder 

13,3% 13,3% 23,3% 20% 30% 

Autoconfiança 16,7% 16,7% 16,7% 10% 40% 
Não tenho medo de falhar 3,3% 13,3% 20% 26,7% 36,7% 
Ciente de suas fraquezas e 
forças 

3,4% 6,9% 6,9% 27,6% 55,2% 

Tem senso de humor e 
procura estar animado 

55,2% 3,4% 3,4% 10,3% 27,6% 

Tem iniciativa 0% 39,9% 32,1% 17,9% 10,7% 
Poder de autocontrole 24,1% 0% 6,9% 37,9% 31% 
Preocupo-me em 
estabelecer melhorias nos 
processos organizacionais 

0% 20,7% 31% 13,8% 34,5% 

 É importante destacar o quesito animação, onde 55,2% admitem não possuir bom 

humor nem demonstrar animação para os clientes. Esta falha pode comprometer as vendas e 

pode ser um sinal de insatisfação dos vendedores. Mas a autoconfiança se destaca com 40%, o 

que pode ser um indicador para ser melhor trabalhada essa característica na empresa. Além 
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disso, 55,2% afirmam conhecer suas fraquezas e forças, o que pode demonstrar que os 

entrevistados se preocupam em conhecer suas potencialidades. A Tabela 6 traz os dados 

relativos aos quesitos inclusos no grupo persuasão. 

Tabela 6. Persuasão. Dados da Pesquisa, 2016 

QUESITO NUNCA RARAMENTE ALGUMAS 
VEZES  

QUASE 
SEMPRE 

SEMPRE 

Transmite integridade e 
confiabilidade 

10,3% 20,7% 10,3% 34,5% 24,1% 

É paciente e sabe ouvir 3,6% 17,9% 14,3% 32,1% 32,1% 

Sabe construir times e trabalhar 
em equipe 

10,3% 6,9% 13,8% 27,6% 41,4% 

Tenho habilidade para 
influenciar as demais pessoas 
em busca da realização de um 
objetivo 

13,8% 17,2% 27,6% 24,1% 17,2% 

Desenvolvo e fortaleço minha 
rede de relacionamento interna e 
externa a empresa 

6,9% 6,9% 20,7% 34,5% 31% 

 

 Um bom indicador é que grande parte afirma ser paciente e saber ouvir (32,1%). Outro 

bom resultado é o fato de que muitos dizem quase sempre (34,5%) transmitir integridade e 

confiabilidade. Além disso, pontos importantes como saber construir times e trabalhar em 

equipe, e a capacidade de desenvolver e fortalecer relacionamentos internos e externos a 

empresa aparecem com bons índices, (41,4%) e (34,5%), respectivamente, o que demonstra 

ser um ponto positivo para a Realce Calçados Guarabira-PB. 

 

CONCLUSÕES 

  A proposta do artigo foi de analisar como ocorre o empreendedorismo corporativo na 

empresa Realce Calçados Guarabira-PB. Por meio dos dados obtidos com a aplicação de 

questionários com trinta vendedores, e com a realização de entrevista com o gestor 

administrativo da empresa Realce Calçados Guarabira-PB, foi possível alcançar os objetivos 

propostos na pesquisa. 

  Com relação ao perfil do empreendedor corporativo, tem-se que as características que 

mais se destacam são as do grupo persuasão, pois quatro dos cinco quesitos que estão inclusos 

neste grupo receberam maior percentagem de frequência entre aqueles que responderam quase 

sempre ou sempre ser paciente e saber ouvir o cliente, transmite integridade e confiabilidade, 

saber construir times e trabalhar em equipe, e, ter capacidade de desenvolver e fortalecer 

relacionamentos internos e externos a empresa. Isso demonstra que os funcionários são 
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incentivados a fazer mais do que o mínimo exigido, criando um comprometimento com o seu 

trabalho e com a organização, assim como apontado por Rodrigues e Teixeira (2015). 

  Ainda é possível destacar o grupo oportunidades, já que dois dos três quesitos relativos 

a este grupo obtiveram a maioria das respostas entre as frequências quase sempre e sempre. 

Nesse sentido, os funcionários afirmam ter obsessão em satisfazer os clientes e serem 

dirigidos pelo mercado (market driven). Por outro lado, a maioria dos funcionários também 

diz não buscar ter conhecimento profundo das necessidades dos clientes, ou seja, eles se 

preocupam em atender bem os clientes e seguir as tendências do mercado, mas ainda não têm 

pro-atividade para identificar por eles mesmos o que os clientes precisam e desejam para, 

assim, tomar atitudes que levem a empresa a desenvolver melhor suas atividades. 

  Assim, os vendedores da Realce Calçados Guarabira-PB demonstram ser 

empreendedores potenciais, pois apesar de possuírem algumas das características de um 

empreendedor precisam reconhecer que podem ter uma participação mais ativa no processo 

de gestão da empresa.  

 Dessa forma, os resultados obtidos proporcionaram a constatação de que o estudo do 

empreendedorismo corporativo contribui para que as empresas, e, neste caso, a Realce 

Calçados Guarabira-PB, observem que seu estímulo e desenvolvimento pode levar a ganhos 

competitivos significativos, do mesmo modo em que pode ser uma forma eficiente de motivar 

e de despertar a criatividade e a inovação nos funcionários. 

 Sugere-se, então, que novas pesquisas sejam realizadas no sentido de replicar o estudo 

em empresas de outros setores do mercado. Além disso, pode ser analisado não somente o 

perfil de empreendedor corporativo dos funcionários, mas também dos próprios gestores das 

empresas. Pode-se ainda buscar identificar quais vantagens competitivas são adquiridas por 

empresas que utilizam o empreendedorismo corporativo como recurso estratégico e inovativo. 

E, por fim, sugere-se o estudo das competências empreendedoras necessárias para alavancar o 

empreendedorismo corporativo nas empresas. 
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RESUMO: A motivação é um fator considerado fundamental para a análise do ponto de vista 
social do empregado no ambiente de trabalho, atentando não somente para o perfil 
profissional, mas também para os fatores psicológicos que interferem no bem-estar e no nível 
de motivação dos colaboradores. Dessa forma, o presente estudo visou investigar, por meio da 
Teoria dos dois fatores, elaborada pelo psicólogo Frederick Herzberg, o nível de motivação 
existente na empresa X, do ramo da educação, buscando identificar a influência dos fatores 
higiênicos e motivacionais estabelecidos na teoria no âmbito organizacional, de modo que os 
resultados servissem de apoio para um estudo mais aprofundado da importância das políticas 
de motivação na empresa e, consequentemente, a melhoria ou implantação das mesmas. 
Assim, para o trabalho, utilizou-se das pesquisas descritiva e exploratória, por meio de um 
questionário estruturado aplicado funcionários da empresa, ferramenta pela qual se obteve os 
dados necessários para o estudo de caso. A partir da análise dos dados, percebeu-se que a 
maioria dos respondentes encontra-se motivada.  
PALAVRAS–CHAVE: Herzberg, higiênicos, motivacionais 
 

STUDY ON MOTIVATION IN NOVA CRUZ/RN 
EDUCATIONALINSTITUTION: APPLICATION OF THE THEORY OF 
TWO FACTORS 
ABSTRACT: Motivation is considered fundamental to the analysis of social perspective 
employee in the workplace, paying attention not only to the professional profile, but also to 
the psychological factors that affect the well-being and level of motivation thereof. Thus, this 
study aimed to investigate, through the theory of two factors, prepared by psychologist 
Frederick Herzberg, the existing level of motivation in a public educational institution of 
Nova Cruz / RN in order to identify the influence of hygienic and motivational factors within 
organization, so that support the results serve to further study the importance of motivation in 
company policies and, consequently, improving or implantation thereof. Thus, to work, we 
used the descriptive and exploratory research, using a structured questionnaire with ten 
employees. From the data analysis, it was noted that the majority of respondents is little 
motivated. 
KEYWORDS: Herzberg, hygienics, motivationals 

 

INTRODUÇÃO 

 Com o desenvolvimento de um mercado potencial e a necessidade de aumentar a 

oferta, a cautela necessária para lidar com os erros e eventuais problemas de produção passou 



 

11086 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

a ser ainda maior. Era necessário que os erros fossem mínimos e os lucros fossem máximos. É 

nesse cenário que surge a oportunidade de alavancar a produção utilizando-se de aspectos 

intrínsecos ao ser humano e, consequentemente, voltando a atenção aos funcionários.  

Como é papel da gestão prezar para que a empresa se mantenha saudável, os problemas 

derivados de funcionários desmotivados e insatisfeitos são de responsabilidade dos gestores. 

Então, para que os problemas fossem eliminados e benefícios fossem implantados às 

atividades, a administração das empresas necessitava se empenhar em conhecer as relações 

que precisavam manter com seus clientes internos. Cabia aos empregadores avaliar suas 

condições e executar medidas que atendessem às necessidades dos funcionários e os 

motivassem a fazer o que fosse preciso para que a empresa alcançasse o sucesso. 

Foi buscando conhecer mais sobre as relações do comportamento do trabalhador com o 

desempenho da empresa que Frederick Herzberg, psicólogo americano, realizou uma pesquisa 

com 200 trabalhadores na área industrial de Pittsburgh. O resultado foi uma teoria que dividia 

os fatores de influência no trabalho em dois grupos: os higiênicos e os motivacionais. A 

Teoria dos dois fatores afirma que os fatores higiênicos causam a não insatisfação dos 

funcionários com o trabalho e que os fatores motivacionais são importantes para trazerem 

motivação. 

Tendo como base os pensamentos de Herzberg, esse estudo pretende observar a 

presença de satisfação e de motivação numa empresa pública “X” do setor educativo, na 

cidade de Nova Cruz/RN, em relação aos fatores higiênicos e motivacionais. Como forma de 

aprofundar a análise, pretende-se identificar quais os fatores que causam maior influência na 

satisfação e na motivação dos funcionários e investigar a representatividade dos fatores de 

motivação dos empregados no seu ambiente de trabalho. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A motivação na Gestão de Pessoas 

A motivação “é o impulso de uma pessoa pra ela agir, porque ela assim o deseja”, “se 

estão motivadas, fazem a escolha positiva para realizar alguma coisa, porque veem este ato 

como significante para elas” (WERTHER e DAVIS, 1983, p. 300). Essa tomada de decisão, 
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no âmbito do trabalho, faz com que as pessoas executem as suas tarefas e desempenhem suas 

funções da melhor forma que podem, se beneficiando e beneficiando a organização. 

Como comprova Sá (2009), “na medida em que se proporciona a motivação aos 

funcionários em seu ambiente de trabalho, eles passam a desempenhar suas atividades com 

maior eficácia e satisfação, coisas imprescindíveis para a sobrevivência de uma corporação”. 

Todavia, é necessário que essa motivação esteja ligada às aspirações da empresa para que esse 

resultado seja alcançado.  

O que orienta o indivíduo a agir é a motivação e, quando a necessidade é alcançada, 

gera a satisfação. Desta forma, os fatores de satisfação são antítese das necessidades 

(BERGAMINI, 2008). Consequentemente, os fatores de satisfação são antítese, também, dos 

fatores motivacionais. A satisfação, segundo Locke (apud ZANELLI et al., 2004, p. 302), é 

“um estado emocional, positivo ou de prazer, resultante de um trabalho ou de suas 

experiências”. Devido o seu caráter emocional, os fatores responsáveis por ela são, muitas 

vezes, identificáveis, pois esse resultado é definido pelo sujeito, por suas próprias concepções 

e crenças, o que torna essa condição subjetiva.  

A Teoria dos dois fatores de Herzberg 

Com o intuito de estudar a motivação e o comportamento das pessoas no âmbito 

trabalhista, Frederick Herzberg, aplicou um questionário com 200 trabalhadores da área 

industrial de Pittsburgh, Pensilvânia (EUA), questionário esse que teve como objetivo 

identificar o que causava satisfação ou insatisfação na empresa na qual trabalhavam. A 

pesquisa foi de suma importância para o futuro da Gestão de Pessoas e resultou em uma teoria 

motivacional de influência nos estudos do comportamento humano, a Teoria dos Dois 

Fatores, que define a existência de dois grupos de fatores que influenciam na satisfação e na 

motivação do funcionário em seu ambiente de trabalho: os fatores higiênicos e os fatores 

motivacionais. 

O pesquisador define como fatores higiênicos, ou extrínsecos, os que dizem respeito ao 

ambiente de trabalho e às condições de realização das atividades da operação. A falta deles 

pode causar insatisfação e a sua presença, a não insatisfação. Para Frederick, o contrário de 

insatisfação não é satisfação e sim a não insatisfação, o mesmo serve para a satisfação, que 

tem como contrário a não satisfação. São fatores higiênicos: segurança, condições de trabalho, 

salário, relações interpessoais e política administrativa.  
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Os fatores motivacionais, ou intrínsecos, são relacionados às necessidades humanas e 

referentes às atividades realizadas. Eles são intrínsecos ao ser humano e por isso variam 

conforme os pensamentos e anseios do trabalhador, proporcionando a satisfação, quando 

presentes, e a não satisfação quando inexistentes. São eles: crescimento, realização, 

reconhecimento, responsabilidade e trabalho em si. 

A motivação é relacionada com ambos os fatores. Segundo Pilatti (2012), “são 

necessários patamares satisfatórios de nenhuma insatisfação nos níveis iniciais para que seja 

possível o surgimento da necessidade dos fatores motivadores”, ou seja, a falta dos higiênicos 

causa a desmotivação, entretanto a sua presença não tem poder para motivar o funcionário, e a 

presença dos motivacionais, gera motivação, mas não desmotiva quando não existente. 

Abaixo, na Tabela 1, a lista dos fatores higiênicos e motivacionais: 

Quadro 1: Fatores higiênicos e motivacionais 

Fatores 

Higiênicos (extrínsecos) 
Desmotivam quando 
ausentes 

Motivacionais (intrínsecos) 
 Motivam quando 
presentes 

Segurança Crescimento 
Condições de trabalho Realização 
Salário Reconhecimento 
Relações interpessoais Responsabilidade 
Política Administrativa Trabalho em si 

Fonte: Autores (2016) 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a obtenção dos dados do estudo, foi aplicado um questionário estruturado com 

funcionários da empresa, aproximadamente 31%, selecionados por meio de amostragem 

aleatória simples. O questionário foi composto por perguntas objetivas que pretenderam 

conhecer o nível de satisfação dos empregados diante dos fatores higiênicos e motivacionais. 

Foi-se utilizado na pesquisa o método quantitativo, que tem como função principal 

quantificar os dados coletados na pesquisa e transformá-los em dados estatísticos, de modo 

que a análise dos mesmos possa ser feita de maneira mais simplificada. Como meio de análise 

dos dados obtidos, utilizou-se das medidas de tendência central e do coeficiente de correlação 

linear de Pearson, usado para indicar o grau de intensidade da correlação entre duas variáveis 

e, ainda, o sentido dessa correlação (positiva ou negativa). Ainda, para a análise da 
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consistência interna da pesquisa, foi utilizado o teste Alpha de Cronbach, que permite 

determinar o limite inferior da consistência interna de um grupo de variáveis ou itens, ou seja, 

assegurar a confiabilidade do questionário aplicado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Descrição dos resultados da pesquisa 

Abaixo estão os dados brutos obtidos através da pesquisa. Com a utilização do 

coeficiente Alpha de Cronbach para verificar a consistência interna do questionário e, assim, a 

confiabilidade das perguntas, a eficiência das mesmas pôde ser comprovada, tendo em vista 

que o valor alfa das variáveis foi, em média, 0,7619, o que torna os resultados mais 

fidedignos.  

Os valores tabulados têm os seguintes significados: 5 para muito satisfeito; 4 para pouco 

satisfeito; 3 para indiferente; 2 para pouco insatisfeito e 1 para muito insatisfeito, sendo 

representados respectivamente os fatores higiênicos (Tabela 1) e os fatores motivacionais 

(Tabela 2). 

Tabela 1: Respostas para fatores higiênicos 

Entrevistados Segurança 
Condições de 
trabalho 

Salário 
Relações 
interpessoais 

Política 
adm. 

E.1 4 5 3 4 4 
E.2 3 3 4 3 4 
E.3 3 3 2 5 2 
E.4 1 4 1 4 4 
E.5 4 4 1 1 4 
E.6 4 5 1 3 3 
E.7 4 5 1 5 5 
E.8 4 4 4 5 4 
E.9 4 4 2 5 4 
E.10 4 5 1 3 5 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Tabela 2: Respostas para fatores motivacionais 

Entrevistados 
Cresci-
mento 

Realiza-
ção 

Reconheci-
mento 

Responsabilidade Trabalho em si 

E.1 5 5 5 3 5 
E.2 3 3 3 3 3 
E.3 1 4 3 5 4 
E.4 1 1 4 4 4 
E.5 4 4 4 4 4 
E.6 4 2 3 3 5 
E.7 5 5 5 5 5 
E.8 4 5 5 5 5 
E.9 1 4 3 3 4 
E.10 5 5 5 5 5 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

No item a seguir, os dados serão apresentados em gráficos, o que facilita entendimento 
e análises. 

Análise dos dados 

Como mostrado no Gráfico 1, a diferença entre os fatores higiênicos e motivacionais é 

mínima, todavia os motivacionais se sobressaem, tendo a maior média entre os dois. Apesar 

de os valores serem parecidos, não significa dizer que essa informação é boa, pois, numa 

escala de 0 a 5, os mesmos estão concentrados numa linha mediana, o que torna perceptível a 

pouca motivação no ambiente organizacional. 

Gráfico 1: Média dos fatores higiênicos e motivacionais  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

O Gráfico 2 representa os fatores motivacionais e os valores a eles atribuídos pelos 

respondentes. Os fatores crescimento, realização, reconhecimento, responsabilidade e trabalho 

em si, responsáveis, segundo Herzberg, pela motivação, não ultrapassam o valor 4, que indica 

a existência de motivação, exceto a variável “trabalho em si”, deixando claro que o fator que 



 

11091 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

mais motiva os funcionários é o trabalho por si só, seguido pela responsabilidade atribuída e 

pelo reconhecimento dentro da organização. 

   Gráfico 2: Fatores motivacionais               Gráfico 3: Fatores higiênicos 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Além disso, os valores dos fatores motivacionais estabelecidos se encontram muito 

próximos, dispersando, no máximo, em 0,5, do primeiro para o segundo fator, o que mostra 

que a opinião dos funcionários é bastante homogênea no que diz respeito às variáveis 

analisadas. 

Já nos fatores higiênicos (ilustrados no gráfico 3), é perceptível a divergência no grau de 

satisfação de um fator para outro. A variável “condições de trabalho” é a que apresenta maior 

satisfação mediante os funcionários da empresa, indo contra a satisfação em relação ao 

salário. 

Segundo LARSON (2010), um grau de correlação positiva ou negativa deve ser 

considerado forte, num estudo envolvendo 10 (dez) elementos ou mais, quando for maior que 

0,632 (em módulo). Portanto, as variáveis condições de trabalho (higiênica), crescimento 

(motivacional) e reconhecimento (motivacional) mantém uma correlação positiva forte em 

relação à variável trabalho em si, indicando, assim, que há uma proporcionalidade direta entre 

eles. Ou seja, esses três fatores influenciam diretamente no fator trabalho em si, crescendo ou 

diminuindo proporcionalmente um ao outro: se as condições de trabalho melhorarem, as  

oportunidades de crescimento aumentarem e se houver o reconhecimento pelas suas 

atividades, consequentemente, o nível de motivação com o trabalho irá aumentar também.  
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Tabela 3: Correlação entre os fatores e a variável “Trabalho em si” 

Condições de trabalho 0,846114112 

Salário -0,254823596 

Crescimento 0,634544846 

Reconhecimento 0,674199862 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Como ilustra a tabela, um dos fatores mantém uma relação negativa fraca em relação à 

variável analisada. O fator higiênico “salário” se apresenta como sendo pouco influente na 

relação entre ele e o trabalho em si, tornando perceptível que, mesmo que haja insatisfação 

com o salário pelos funcionários (Gráfico 3), este não influencia no nível de motivação 

existente no trabalho (Gráfico 2). 

CONCLUSÕES 

Levando-se em conta o que foi observado, os resultados obtidos na pesquisa tornam 

claro que os funcionários da instituição estudada não estão totalmente satisfeitos com os 

fatores extrínsecos do âmbito organizacional (fatores higiênicos), como a segurança, as 

relações interpessoais e a política administrativa da instituição, sendo o salário um dos menos 

satisfatórios (40% de satisfação).  

Observa-se, também, que a maioria dos fatores motivacionais possuem valores maiores 

que 4, o que indica que os funcionários se encontram, em sua maioria, motivados: encontram-

se 88% satisfeitos com o trabalho em si; 80% satisfeitos com a responsabilidade atribuída e  

com o reconhecimento; 76% com a realização pessoal e 66% em relação às possibilidades de 

crescimento no ambiente de trabalho.  

Percebe-se, ainda, que o fator “condições de trabalho”, que faz parte dos fatores 

higiênicos estabelecidos por Herzberg, possui um grau de correlação positiva forte com o 

fator motivacional “trabalho em si”, ou seja, um é diretamente proporcional ao outro: 

aumentando o grau de satisfação com as condições de trabalho, aumenta-se, também, a 

satisfação com o trabalho em si e, consequentemente, a motivação dos funcionários. 
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RESUMO: Em meio à crise, busca-se entender quais fatores colaboram para que esta seja 
superada. Diante disto, este artigo objetiva buscar na literatura trabalhos científicos que relacionem, 
direta ou indiretamente, o crescimento econômico com as instituições financeiras, e ainda sua 
importância. A metodologia utilizada foi a revisão integrativa, e utilizou-se ainda a técnica de 
análise de conteúdo. Os resultados mostraram que as políticas de crédito, o crédito, as instituições 
financeiras bancárias e não bancárias, e os Investimento são os aspectos mais tratados na relação 
entre as instituições financeiras e o crescimento econômico e que a literatura que trata do tema é 
restrita, deixando brechas para novos estudos que observem essa relação. 
Palavras-chave: Crescimento econômico. Crédito. Investimento. Instituições financeiras. Políticas 
econômicas.  
 

EVIDENCE LITERATURE ON THE IMPORTANCE OF FINANCIAL 
INSTITUTIONS FOR ECONOMIC GROWTH IN BRAZIL. 
 
ABSTRACT: Amid the crisis, we seek to understand what factors contribute to that is 
exceeded. In view of this, this article aims to look at the scientific literature works that relate, 
directly or indirectly, economic growth with financial institutions, and yet its importance. The 
methodology used was the integrative review, and even used up the technique of content 
analysis. The results showed that credit policies, credit, banking and non-banking financial 
institutions, and investment are the aspects more treated in the relationship between financial 
institutions and economic growth and that the literature on the subject is limited, leaving gaps 
for new studies to observe this relationship 

KEYWORDS: Economic growth. Financial Institution. Economic policies. Credit. Investment. 
 
 

INTRODUÇÃO 

Nas economias contemporâneas, rotineiramente, os agentes econômicos (empresas, 

indivíduos e setor público) precisam obter capital (MARTINS, 2007).  Para se ter ideia, só em 

fevereiro de 2016, segundo o Banco Central do Brasil (2016), as operações de crédito atingiram 

R$3.184 bilhões, a despeito da crise econômica vivida no país. Neste cenário, o sistema financeiro 

atua de forma indispensável na transferência de recursos dos agentes superavitários para os 

deficitários, sendo este constituído pelas instituições financeiras e instrumentos financeiros (BCB, 

2006).  
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Como parte do complexo sistema financeiro, é possível observar que as várias instituições 

possuem objetivos e mecanismos de intervenção distintos. As instituições financeiras bancárias têm 

a função, a grosso modo, de captarem recursos públicos por meio da poupança, oferecer 

empréstimos em variadas modalidades, e ainda de criar moeda escritural (BCB, 2016). Diferente 

das instituições financeiras bancárias, as instituições financeiras não bancárias são empresas 

privadas que exercem algumas atividades comum a de um banco, mas não cria moeda escritural. 

Desta forma, Missio, Jayme Jr e Oliveira (2009), com base em literaturas que remetem ao 

tema, afirma que o sistema financeiro é um importante determinante da taxa de crescimento 

econômico. Apesar desta constatação, o papel que o sistema financeiro bancário assume no estímulo 

para a formação do crescimento econômico é pouco debatido de forma explícita, o que justifica a 

necessidade de, à priori, buscar amplamente na literatura os avanços científicos que ocorreram em 

relação a este tema, realizando uma revisão integrativa. Deste modo, esse artigo objetiva, através 

uma revisão integrativa, resgatar a literatura que trata da relação entre o crescimento econômico e as 

instituições financeiras. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O método utilizado foi a revisão integrativa para melhor atender o objetivo deste estudo, 

assim, para obtenção da síntese do conhecimento na temática mencionada, selecionou-se o 

Periódico CAPES como base de dados. A escolha das palavras-chaves se deu a partir da 

compreensão dos temas fortemente relacionados com o objeto de estudo desta pesquisa. As palavras 

“Crescimento econômico”, “Indicadores econômicos” e “Economia” foram cruzadas 

individualmente com: Cooperativa de crédito, Banco, Banco do Brasil, Bradesco Unicred e Caixa 

econômica. Como critério de exclusão adotou-se a área dos artigos, priorizando a área de ciências 

sociais aplicadas, e como critério de inclusão que os artigos estivessem escritos na língua 

portuguesa. 

Assim, foram encontrados 41 artigos, porém só 18 foram selecionados efetivamente para o 

estudo, pois como critério de exclusão definiu-se os artigos que não remetessem ao objetivo da 

pesquisa. Utilizou-se a técnica de análise de conteúdo para análise dos dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos artigos selecionados, pode-se observar a variabilidade da área temática de cada 

tema selecionando e seu periódico de publicação, abarcando as áreas de administração, 

contabilidade, economia, finanças e outras áreas afins e isso se justifica pela macro abrangência do 
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tema estudado. Nota-se que algumas revistas se repetem como a Revista de Administração Pública, 

com 3 artigos, e a Revista de Administração da Mackenzie, com 2 artigos.  

Os 18 autores selecionados nesta revisão integrativa foram: Brose (2014), Lameira (2010), 

Paula; Saraiva (2015), Cabral; Guimaraes (2015), Caputo; Melo(2008), Andrade; Deos (2009), 

Marcondes (2014),  Melo; Silva júnior (1994), Britto; Rodrigues; Marques (2013), Camargos et al 

(2010), Freitas (2010), Gartner; Moreira; Galves (2009), Oliveira; Schiozer; Leão (2013), Vinhado 

(2014), Freitas; Amodeo; Silva (2012), Brito; Ribeiro; Souza (2010), Kreuzberg; Dockhorn; Hein 

(2013), Gonçalves et al (2014). 

Assim, uma vez que se notou uma concentração no ano de publicação dos artigos, pode-se 

verificar a evolução da publicação dos trabalhos por ano. Observando que 94% dos artigos 

selecionados foram publicados entre 2008 e 2015 e apenas 1 (6%) foi publicado no ano de 1994.  

A partir dos artigos selecionados, obtiveram-se categorias distintas em relação à ênfase do 

tema, mas todas remetem ao objeto de estudo. Assim, as categorias criadas estão relacionadas 

diretamente com crescimento econômico, as categorias foram: Políticas Econômicas, Crédito, 

Instituições Financeiras Bancárias e Não Bancárias e Investimento.  

Políticas econômicas 

Esta categoria foi desenvolvida devido à variedade de pesquisas que englobam estudos que 

abordaram as Políticas Econômicas como influência para o crescimento econômico. Os trabalhos 

que se inserem nesta categoria são dos autores: Brito, Ribeiro e Souza (2010); Gonçalves et 

al(2014); Camargo et al (2010); Kreuzberg, Dockhorn e Hein (2013); Brose (2014); Paula e Saraiva 

(2015) e Cabral e Guimarães (2015). Assim, obtiveram-se diversas visões sobre os motivos que 

geram ou influenciam o crescimento econômico. 

Os autores Brito, Ribeiro e Souza (2010) mostram que o processo de fomento a economia 

local é capaz de estimular crescimento econômico e ainda que este é essencial para obtenção do 

desenvolvimento local. De outro modo, Gonçalves et al(2014) expõe que a captação e aplicação de 

recursos financeiros promovem também o crescimento econômico que ocorre de modo linear 

segundo Camargo et al (2010). 

Kreuzberg, Dockhorn e Hein (2013) orientam que em períodos de crises econômicas há 

desaceleração do crescimento econômico e o agravamento da situação orçamentária dos países, 

tendo como característica a retração do PIB. Com isso, a intervenção do país na economia visa 

também a preservação orçamentária por meio de políticas econômicas e monetárias onde estas, de 

acordo com Brose (2014), são formadas por leis e instituições, e afetam o crescimento econômico.  

Observando as influências que estas políticas obtêm, Paula e Saraiva (2015), destacam o RMI 

(Regime de Metas para Inflação) como meio essencial para condição de uma política econômica 
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eficaz, porém não é evidente os resultados positivos a título de crescimento para os países que 

adotaram este regime. Em outro ângulo, Cabral e Guimarães (2015) enfatizam que a comunicação 

do Banco Central influencia o mercado e a define como indispensável para eficiência de uma 

política monetária.  

Crédito  

Nesta categoria observar-se a importância e função das políticas do crédito, onde foram 

selecionados os trabalhos dos autores: Oliveira, Schiozer e Leão (2014) e Camargo et al (2010). 

Oliveira, Schiozer e Leão (2014), indicam que o crédito é um canal de atuação dos bancos e 

enaltece sua importância para o crescimento da economia doméstica, ressaltado por Camargo et al 

(2010) ao afirmar que é de se exima a importância o crédito para as micro e pequenas empresas 

(MPE’s).  

Instituições financeiras bancária e não bancária 

A categoria em questão originou-se da diversidade de obras que à citavam, trazendo as 

definições e importância dessas instituições e ainda seu papel como fomentador do crescimento 

econômico. Os autores das citações são: Vinhado (2014); Oliveira, Shiozer e Leão (2014); Freitas 

(2010); Marcondes (2014); Melo e Silva Junior (1994); Britto (2013); Camargo et al (2010) e Silva 

(2012). 

Em definição, Vinhado (2014), vê as instituições financeiras como firmas que promovem a 

interação entre os agentes superavitários e os deficitários em uma economia, onde se domina 

operações passivas a captação dos excedentes dos superavitários, e ativas as aplicações que 

permitem os agentes deficitários o acesso ao crédito. Oliveira, Shiozer e Leão (2014) estabelecem 

que diferentes tipos de instituições financeiras podem atuar para públicos diferenciado, e assim, 

estimular diferentes níveis de uma economia.  

Referindo-se as instituições financeiras bancárias, Freitas (2010) aborda em seu estudo a 

importância dos bancos na modificação da liquidez da economia, criando moeda e intermediando 

relações financeiras, ressaltando a importância das instituições no sistema monetário e financeiro de 

uma economia.  

Sabendo da sua importância, Marcondes (2014) evidencia a manutenção das instituições 

financeiras públicas mesmo em momentos de crises econômicos, mantendo-se firme e abarcando 

maior parte da população, na mesma vertente, Melo e Silva Junior (1994) enaltecem o oferecimento 

de meios de investimentos ofertados pelas instituições financeiras públicas para projetos de 

desenvolvimento local. Por fim, Britto (2013) expõe a importância de instituições financeiras 

públicas para suprir as lacunas deixadas pelas instituições financeiras privadas, na contribuição da 

estabilidade dos ciclos econômicos e seu papel na concessão do crédito.  
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Referindo-se a instituições financeiras não bancárias ou especiais, Camargo et al (2010) 

enaltece as instituições financeiras de desenvolvimento como mais atuante paras as Micro e 

Pequenas Empresas (MPE’s) na concessão do crédito com programas de fomento e Silva (2012), 

expõe que 62% dos entrevistados afirmam que o crédito oferecido por uma cooperativa de crédito 

local contribui muito para o investimento e fomento dos empreendimentos. Algumas instituições 

priorizam as MPE’s ofertando produtos financeiros específicos para os agentes econômicos que 

estão dentro dessa categoria. Como ocorre com os bancos públicos, que prioriza atingir o público 

menos acolhidos pelos bancos privados. 

Investimento 

Esta categoria resulta do conglomerado de trabalhos que tratam da relação do investimento 

com o crescimento econômico. Os autores que apresentaram essa relação foram: Limeira (2010) e 

Melo e Silva Junior (1994).  

Demostrando a relação com o investimento, Limeira (2010) expõe que o rápido crescimento 

econômico no sul do país foi acompanhado pelo aumento expressivo dos investimentos. Melo e 

Silva Junior (1994) exalta o oferecimento de planos de investimentos pelas instituições financeiras 

públicas para projetos de crescimento e desenvolvimento local. Assim, observa-se que em ambos 

casos o fator investimento foi presente, podendo destacar sua importância para o crescimento da 

economia local.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

O objetivo deste artigo foi, por meio de uma revisão integrativa, resgatar a literatura que trata 

da relação entre o crescimento econômico e as instituições financeiras. Os resultados obtidos 

indicam que existe esta conexão em vários trabalhos acadêmicos. Percebeu-se que todos os 

trabalhos da categoria investimento correspondem a estudo de casos e estão relacionados a um 

incremento positivo no crescimento econômico, corroborando com a literatura na área. Deve ser 

enfatizado, ainda, que esta foi a categoria com menor número de trabalhos, mesmo diante da 

evidente relação entre crescimento e investimento. Pode-se considerar que a tendência dos estudos 

nesta área se dá pela aplicação em estudos de caso e não discussões teóricas. 

A categoria referente às instituições financeiras bancárias e não bancárias foi a que 

contemplou maior número de estudos observando que as discussões desse tema tendem a definir 

suas funções e como estas contribuem com a realidade econômica, sendo este o aspecto mais 

recorrentemente abordado. A segunda categoria com maior número de trabalhos é a que se refere as 

Políticas Econômicas onde dois fatores são primordialmente abordados, o primeiro trata da política 

monetária, que, segundo as pesquisas, indiretamente afeta o estimulo ao crédito, e o  segundo 
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ressalta o poder da comunicação do Banco Central como indutor na tomada de decisão. Embora a 

literatura que trate de políticas econômicas e crescimento econômico seja muito mais abrangente, os 

artigos convergem predominantemente para temas relativos ao Banco Central e política monetária, 

o último cuja influência não se encontra explicitamente justificada, cabendo maior aprofundamento. 

A última categoria é a de Crédito onde os estudos ressaltam a diferenciação das políticas de 

crédito para grupos específicos, havendo prioridades por algumas delas. Assim, pode-se observar 

que todas as categorias são complementares, levando em consideração que para o investimento o 

crédito é fundamental, porém sua eficácia depende de políticas econômicas que estimulem as 

instituições financeiras. 

 Este se limita devido a dificuldades de definir palavras chaves que representem, sobretudo, as 

instituições financeiras privadas e por não utilizar artigos de outro idioma que não o português 

(visando focar em estudos produzidos nacionalmente). Diante do exposto, sugere-se o 

desenvolvimento de novas pesquisas que enfatizem a relação instituição financeira-crescimento 

econômico utilizando banco de dados macroeconômicos consolidados como forma de traduzir tais 

influências em ordem de grandeza. 
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RESUMO: O artigo tem o objetivo de apresentar o projeto de extensão FORTALECENDO A 
EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO ENTORNO DO IFRN – CAMPUS JOÃO 
CÂMARA e demonstrar os avanços do empreendedorismo no Campus João Câmara.  Para 
realizar a pesquisa utilizou-se como instrumento de coleta de dados questionários (pré-teste), 
avaliação individual, avaliação do grupo e avaliação dos consultores e a observação 
participante. A equipe executora coletou os dados com a finalidade de avaliar e 
melhorar tais ações. O percurso metodológico para realização do projeto de extensão foi 
baseado nas etapas descritas a seguir que explicam as atividades envolvidas: a) Estudo inicial 
das variáveis, b) Criação de um Banco de Dados uniformizado de Cadastro de Informações e 
aplicação de pesquisas, c) Divulgação da Feira, d) Execução da SIMULAÇÃO 
EMPRESARIAL, e) Troca de informações e conhecimento. Referente ao perfil dos 
respondentes (figura 1), 50% dos participantes possuem entre 15 e 17 anos, e os outros 50% 
possuem entre 18 e 20 anos de idade. Destes, 30% são alunos do segundo ano e 70% são do 
terceiro ano do ensino médio integrado ao curso de administração. Dos resultados 
econômicos, até o presente momento foram movimentados mais de 10 mil reais, a Bila Biju 
S.A faturou cerca de 7 mil reais nos três meses de simulação empresarial, a Like Feltros e a 
Natur faturaram juntas cerca de 4 mil reais. O compartilhar essas experiências com a 
sociedade e interagir com a mesma são atividades previstas para o próximo semestre (2016.2). 
Palavras–chave: empreendedorismo, aprendizagem, simulação empresarial. 
 

EXPERIENCES WITH EDUCATION ENTERPRISING JOÃO CÂMARA 
 
ABSTRACT: The article aims to present the extension project STRENGTHENING 
ENTREPRENEURIAL EDUCATION IN SURROUNDING IFRN - CAMPUS JOÃO 
CÂMARA and demonstrate the progress of entrepreneurship in João Câmara Campus. To 
conduct the survey questionnaire was used as data collection instrument (pre-test), individual 
assessment, group assessment and evaluation of consultants and participant observation. The 
executor team collected data in order to evaluate and improve such actions. The 
methodological approach to carrying out the extension project was based on the steps 
described below to explain the activities involved: a) Initial study of variables, b) Creation of 
a uniform database Information Registration and application of research, c) Disclosure Fair, 
d) implementation of business simulation, e) Exchange of infromações and knowledge. 
Regarding the profile of the respondents (Figure 1), 50% of participants are between 15 and 
17, and 50% have between 18 and 20 years old. Of these, 30% are students of the second year 
and 70% are in the third year of high school integrated into the course of administration. 
Economic results to date were moved more than 10 thousand reais, the Bila Biju S.A earned 
about R$7.000,00  in the three months of business simulation, Like Felts and Natur grossed 
together about 4 thousand. The share those experiences with society and interact with the 
same activities are planned for the next period (2016.2). 
KEYWORDS: Entrepreneurship, learning, Business Simulation. 
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INTRODUÇÃO 

O projeto de extensão FORTALECENDO A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO 

ENTORNO DO IFRN – CAMPUS JOÃO CÂMARA é a segunda edição, teve início em 2015 

com a primeira experiência de educação empreendedora e simulação empresarial do campus.  

Em 2016, o projeto ampliou o número de alunos atendidos de 30 para 90 alunos. Tem como 

objetivo  aproximar agentes de educação empreendedora na troca de saberes e promover o 

desenvolvimento de habilidades diversas como produção, pesquisa de mercado, qualidade, 

negociação, comercialização, entre outras no ensino-aprendizagem em um ambiente dinâmico 

de ligação entre teoria e prática com ações que contribuem para a prática profissional através 

da simulação empresarial e feira de negócios.   

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, subtipo estudo de caso. A metodologia utilizou 

como instrumento de coleta de dados questionários (pré-teste), avaliação individual, avaliação 

do grupo e avaliação dos consultores e a observação participante. A pesquisa teve caráter 

exploratório descritivo. Segundo Gil (1999), as pesquisas descritivas são juntamente com as 

exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a 

atuação prática. Ainda em relação à pesquisa descritiva, afirma Vergara (2000, p. 47) ela 

“...expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno”. 

Inicialmente a pesquisa foi dividida em duas partes: I – Perfil dos respondentes e II –

 Avaliação da Aprendizagem.   

Utilizou-se também de a pesquisa-ação do tipo qualitativa para avaliar a aprendizagem 

dos alunos em relação há duas ações executadas entre junho e agosto de 2016: simulação 

empresarial e venda de produtos. As vendas ocorreram dentro do campus e fora do campus, 

aproveitou-se oportunidades como eventos externos e feiras organizadas por instituições 

parceiras. 

Uma equipe de apoio (15 pessoas, sendo voluntários, professores e técnicos 

administrativos) foram designadas para auxiliar os alunos nas duas ações. As três empresas 

estudantis funcionaram por cerca de três meses, cada empresa tinha 30 alunos, pela manhã a 

Bila Biju S.A (produto Bijuterias), à tarde a Like Feltros S.A (chaveiros personalizados de 

Feltro) e à noite a Natur S.A.(repelentes naturais). Ainda falta executar a Feira de Negócios 

do Campus, a mesma está prevista para ocorrer no segundo semestre de 2016.  

 A equipe executora coletou os dados (antes, durante e depois das ações realizadas) com 

a finalidade de avaliar e melhorar tais ações. Os alunos selecionados para apoiar as atividades 
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do projeto (os bolsistas, alunos de informática e administração) foram inseridos nas atividades 

de execução das ações do projeto onde cada colaborador foi responsável por apoiar atividades 

dentro da sua área de conhecimento.  Cada empresa fez um relatório das atividades realizadas 

com o feedback e ao final a coordenação compilará em um relatório único.   

A Junior Achiviement (através do programa Miniempresa) e o SEBRAE (através do 

programa Despertar), parceiros do projeto de extensão, orientaram os consultores na 

aplicação da metodologia de simulação empresarial e foram fundamentais para a boa 

execução do projeto. O IFRN campus João Câmara utilizou o programa Miniempresa e as 

escolas municipais utilizaram o programa Despertar, esses programas são experiências reais 

de educação empreendedora na Região do Mato Grande, os alunos envolvidos nas atividades 

residem em vários municípios vizinhos de João Câmara e levam para seu cotidiano as 

experiências vivenciadas. Está previsto para o próximo semestre, reunião entre os 

participantes das experiências de simulação empresarial Miniempresa e Despertar com a 

finalidade de melhorar essas ações para os próximos períodos.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A simulação empresarial de acordo com Gimenes e Bernard (2001), “pode ser definida 

como um processo estruturado estrategicamente e sequencial de tomada de decisões em torno 

de um modelo de operações de um determinado negócio”, portanto estimula o 

empreendedorismo proporcionando um ambiente estratégico e de aprendizagem, onde as 

estratégias são utilizadas para o crescimento da empresa. Essa busca pelo progresso envolve 

todos os alunos na tomada de decisões, na avaliação e nas discussões despertando o espírito 

empreendedor de cada participante no ambiente empresarial. 

 Em relação ao empreendedorismo, trata-se de um fenômeno cultural, ou seja, é fruto 

de hábitos, práticas e valores das pessoas (Dolabela, 1999). Dornelas (2008) concorda com 

Dolabela quando diz que o empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que 

levam a transformação de ideias em oportunidade. Dornelas e Dolabela trazem o 

empreendedorismo como fruto de esforço interpessoal, mostrando que a vivencia, prática e 

estimulo estão inteiramente atreladas a vivencia empreendedorismo. 

No projeto de extensão foram realizadas algumas ações de educação empreendedora, 

destaca-se a simulação empresarial realizada no campus João Câmara, em parceira com a 

Junior Achiviement. São ações de educação empreendedora porque permitem que os alunos 

aprendam-fazendo, eles abriram uma empresa estudantil, geraram receita, contraíram 
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despesas, pagaram impostos sociais e aprenderam muito sobre o mundo dos negócios. Essa 

afirmação está baseada na pesquisa realizada com os alunos para aferir os conhecimentos 

adquiridos. Além da comunidade interna, houve contato direto com a comunidade externa, 

através da venda de ações para pessoas externas ao IFRN que se tornaram acionistas das 

empresas e acompanharam o processo vivenciado pelos alunos. As duas empresas com alunos 

do integrado eram apoiadas diretamente pela Junior Achiviement com mais de 50% dos 

acionistas externos, a empresa dos alunos do subsquente era apoiada apenas pela comunidade 

interna do campus, mas também teve a participação externa, cerca de 30% dos acionistas 

eram da comunidade externa e puderam participar da assembléia dos acionistas expondo seu 

ponto de vista e participando da reunião de resultados. 

Inicialmente foi realizado uma pesquisa para conhecer o perfil dos respondentes (alunos 

do curso técnico integrado)  e  depois foi feito uma Avaliação da Aprendizagem (com alunos 

do integrado e do subseqüente).   

No que compete ao perfil dos respondentes (figura 1), 50% dos participantes possuem entre 15 

e 17 anos, ou seja, são menores de 18 e os outros 50% possuem entre 18 e 20 anos de idade. Destes, 

30% são alunos do segundo ano e 70% são do terceiro ano do ensino médio integrado ao curso de 

administração. Os alunos do curso técnico subseqüente não foram contemplados nessa pesquisa pois 

no período da coleta eles ainda não haviam iniciado a simulação empresarial.  

 

Figura 1: Perfil dos pesquisados participantes da simulação empresarial. 
Fonte: Dados da Pesquisa, junho/2016 
  

Em relação à avaliação de aprendizagem e sua relação com a simulação empresarial foi 

aplicada uma pesquisa quantitativa, verificou-se que a maioria entendeu bem a dinâmica empresarial, 

ou seja, 77,5% dos pesquisados compreendem que o que forma o capital social de uma sociedade 

anônima são as ações e que 92,5% sabem também que a pesquisa de mercado é uma atividade 

indispensável para a abertura de uma empresa. A pesquisa foi aplicada no processo inicial da 
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simulação empresarial momento em que os participantes venderam e compraram ações bem como 

também fizeram a pesquisa de mercado para escolha do produto e início das atividades operacionais.  

 Na análise do ponto de equilíbrio, que é a quantidade de produtos a serem vendidos, verificou-

se que os alunos ainda não possuem um conhecimento exato do uso dessa informação, apenas 42% 

acertaram a questão. Questão que poderá ser melhor explorada nas próximas edições. Em relação à 

variação percentual do valor investido pelo acionista, a rentabilidade ainda não era assunto conhecido 

pelos participantes do projeto, sendo 32,5% acertaram a questão. No entanto, ao final da simulação 

empresarial em 31 de agosto de 2016, as empresas apresentaram os seguintes resultados: A Bila Biju 

S.A apurou uma rentabilidade superior a 200%, onde os acionistas que compraram uma ação a R$9,00 

(nove reais) receberam R$35,50 (trinta e cinco reais e cinquenta centavos), a Like Feltros S.A 

rentabilizou 64% e a Natur S.A rentabilizou 23%, foi um resultado muito bom, pois nenhuma das 

empresas estudantis sofreu prejuízo.   

 Utilizou-se afirmativas com as quais os pesquisados concordariam ou discordariam, estas 

afirmativas remetem ao equilíbrio de uma empresa para manter-se no mercado. A maioria dos 

pesquisados discordam que em uma empresa somente o dono deve mandar, que uma semana de 

vendas ruim não é necessariamente fruto de uma má qualidade do produto e também que uma empresa 

precisa de interação para se manter estável no mercado, é necessária a interligação de todas as áreas da 

empresa para um bom desenvolvimento. É possível observar também que quanto à apresentação de 

ideias de um colaborador para a empresa 75% discordam de que se deve apresentar somente quando 

houver solicitação. E, acerca de planos e ideias a serem postas em práticas, mais da metade concordou 

que devem ser realizadas, mesmo visando os altos riscos do investimento (figura 2). Esse resultado 

indica que apesar de não ter a vivência com o mundo dos negócios, os participantes já apresentavam 

algum conhecimento gerencial.   

 

Figura 2: Conhecimento dos participantes em relação ao desenvolvimento de uma empresa.  
Fonte: Dados da Pesquisa, junho/2016 
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Além de oferecer experiência para os participantes, um dos objetivos da simulação 

empresarial é fomentar o espírito empreendedor que existe em cada um. Nessa premissa, a pesquisa 

feita abrangeu também o estímulo que cada participante tem acerca do empreendedorismo. Com isso, 

percebe-se, de acordo com a figura 3 que mais da metade dos participantes possuem interesse em 

empreender. Analisou-se também a expectativa de vida dos participantes, onde 67,5% dos pesquisados 

disseram que há chances de abrir uma empresa e 97,5 dos pesquisados disseram que teriam sucesso no 

crescimento e desenvolvimento da empresa. Esse resultado foi confirmado ao final da simulação 

empresarial, pois os participantes da Bila Biju S.A decidiram continuar com a empresa e pretendem 

utilizar o faturamento para contribuir com a formatura que irá ocorrer em 2017.  

 

a) 

 

b) 

Figura 3: a) e b) referem-se a expectativas dos participantes em relação ao futuro. 
Fonte: Dados da Pesquisa, junho/2016 
 

Além da pesquisa (pré-teste) realizado no início da simulação empresarial, durante essa 

etapa do projeto e ao final da simulação empresarial houve avaliação da aprendizagem 
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individual, onde os alunos relataram sobre o absenteísmo (falta justificada ou não em horas ou 

dias de jornada de trabalho), nas falas dos alunos, percebe-se preocupação com o resultado 

final, apesar de não existir um índice prejudicial (menos de 10% de absenteísmo nas empresas 

simuladas). Uma das falas registradas foi "é preciso atribuir descontos em folha para 

funcionários que faltam sem justificativa" (Pesquisado 2), e "Se os responsáveis pelo RH e 

Presidência tivessem um diálogo maior com o grupo e explicasse melhor o proposto seria 

melhor de compreender e reduzir o absenteísmo, é preciso um diálogo maior com todos os 

componentes da empresa" (Pesquisado 10). 

Os alunos citaram lições aprendidas nas falas "No início quando fiz a redação sobre 

'como ser um jovem empreendedor' não tinha muita ideia do que era ser empreendedor, 

agora com a participação na miniempresa, percebo como é importante relacionar a 

disciplina de empreendedorismo com o que fazemos na miniempresa" (Pesquisado 11). 

"Empreender é ter uma ideia e aproveitar uma oportunidade para colocá-la em prática de 

forma inovadora. Foi o que fizemos na miniempresa, praticamos a inovação e a criatividade, 

desenvolvendo em nós o ato de criar, desenvolver coisas novas" (Pesquisado 26). E relataram 

algumas dificuldades "Não está sendo fácil, colocar em prática o que aprendemos, mas 

estamos aprendendo a corrigir os erros que cometemos no início das jornadas" (Pesquisado 

22). "Aprendi que precisamos ser mais organizados, a desorganização gera problemas, e que 

esses problemas podem ter mais de uma causa" (Pesquisado 21). "Aprendi que o 

planejamento é extremamente importante pois sem ele o negócio pode desandar e você 

perder o controle, aprendi também que devemos estar preparados para mudanças" 

(Pesquisado 18). "Através do estudo de viabilidade percebemos como é importante planejar, 

inicialmente tínhamos escolhido a bolsa toalha, mas vimos que economicamente era inviável 

produzir, daí mudamos para o segundo produto mais votado, perdemos tempo, mas não 

perdemos dinheiro no planejamento (Pesquisado 9).  

Para a coordenação do projeto, ler os relatos é muito gratificante, principalmente porque 

lidar com cerca de 90 alunos e 15 colaboradores diretamente envolvidos com o projeto foi um 

grande desafio, mas o resultado foi melhor do que o esperado.  

Em relação às demais atividades (feira de negócios e empreendedorismo e reunião para 

compartilhar experiências de educação empreendedora) que estão em andamento, espera-se o 

mesmo engajamento da equipe, os alunos que participaram da simulação empresarial já 

disseram que estão dispostos a cooperar voluntariamente com a organização das demais 
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atividades e dessa parceria espera-se que todos os objetivos descritos anteriormente sejam 

alcançados.  

Dos resultados econômicos, até o presente momento foram movimentados mais de 10 

mil reais, a Bila Biju S.A faturou cerca de 7 mil reais nos três meses de simulação 

empresarial, a Like Feltros e a Natur faturaram juntas cerca de 4 mil reais. Os valores não são 

exatos pois os relatórios ainda não foram entregues na coordenação, apenas os resultados 

foram apresentados em Assembléia dos acionistas. Além desses resultados econômicos, 

houve resultados sociais, as empresas doaram o valor dos impostos arrecadados para 

instituições carentes como a Associação de Deficientes de João Câmara (ACAPORD) e para 

o Lar dos Idosos (Ceará Mirim), pois como não são empresas jurídicas, mas simulações 

empresariais (empresas estudantis), realizaram as operações fiscais apenas para finalidade de 

ensino aprendizagem.   

 
CONCLUSÕES 
 O presente projeto de extensão tem se mostrado um grande aliado na disseminação e 

fomento da cultura empreendedora no campus João Câmara. As ações realizadas tem 

contribuído de maneira impactante na construção do saber dos alunos envolvidos, pois os 

mesmos conseguem visualizar na prática os conhecimentos ministrados pelos professores em 

sala de aula. Os alunos conseguem ter a dimensão do que é empreendedorismo, do que é 

construir uma empresa, de como se dão as relações sociais em uma organização, de como é 

difícil a implantação de práticas de qualidade e de como organizar o processo produtivo. 

 Além de fomentar prática empreendedora no Campus, o projeto tem contribuído para gerar 

sinergias entre disciplinas distintas e entre departamentos diferentes da instituição. O apoio dos 

servidores voluntários foi decisivo para o sucesso do projeto. Tal característica amplia a contribuição 

do projeto, pois além de estar fazendo com que professores e alunos ensinem e aprendam na prática, 

está fazendo com que haja uma integração dos alunos, professores e equipe técnica administrativa do 

campus. 
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RESUMO: O presente estudo nasceu da curiosidade em investigar os processos 
comunicacionais no âmbito do Instituto Federal do Tocantins – IFTO. Para esse trabalho, foi 
tomado como objeto de análise a newsletter “Falando Nisso”. Nesse sentido, os servidores da 
unidade Reitoria receberam um questionário via e-mail, no qual puderam responder se liam 
ou não a carta de notícias, quais os assuntos que mais lhes interessavam, dentre outros. Os 
questionamentos apontaram a necessidade de otimizar essa ferramenta de comunicação 
interna, uma vez que, pelos resultados da tabulação de dados, muitos entrevistados não 
enxergaram a newsletter como meio de divulgações à comunidade interna. Além disso, por 
meio das referências bibliográficas, percebeu-se o papel da newsletter no que diz respeito ao 
engajamento dos servidores da instituição e o papel da comunicação interna e a importância 
de seus produtos. 
Palavras–chave: Comunicação Interna, Processos Comunicacionais, Engajamento. 
 
SPEAKING IN THIS: THE NEWSLETTER OF THE FEDERAL INSTITUTE OF 
TOCANTINS 
 
ABSTRACT: This study was born from curiosity to investigate the communication processes 
within the Federal Institute of Tocantins - IFTO. For this work, it was taken as the object of 
analysis the newsletter "Speaking In this". In this sense, the servers of the Rectory unit 
received a questionnaire via e-mail, which could answer whether or not read the news letter, 
which matters most to you and others. The questions pointed to the need to optimize this 
internal communication tool, since the results of the data tabulation, many respondents do not 
see the newsletter as a means of disclosures to the internal community. In addition, through 
the references, we realized the role of the newsletter regarding the engagement of the 
institution's servers (the role of internal communication and the importance of their products). 
Keywords: Internal Communication, Communicative Processes, Engagement. 
 

INTRODUÇÃO 

De acordo com Nascimento ([s/d])), a comunicação é um desafio para todas as 

organizações. No caso de instituições de ensino da área pública, torna-se ainda maior porque 

não é comum às escolas: a cultura de comunicação, sendo algo incipiente ou limitado a ações 

esporádicas e pontuais, afinal, durante anos, as universidades foram soberanas no ensino 

superior, trazendo, de forma intensa, a credibilidade do ensino público de qualidade 

Neste contexto, torna-se necessário avaliar os processos comunicativos desenvolvidos 

na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que possui algumas 

particularidades. Em especial no que tange à comunicação interna, uma vez que para 
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Nascimento ([s/d]) o despertar para a Comunicação na esfera pública passou por várias fases, 

desde a produção do jornal interno até as grandes estruturas de Departamentos de 

Comunicação Social, com profissionais de Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e 

Propaganda e Marketing. Esse despertar não ocorre na mesma proporção entre a 

Comunicação Externa e a Interna porque ainda, dentro das estruturas organizacionais, o 

público interno (funcionários) não foi percebido como peça fundamental nas conquistas dos 

resultados.  

Diante dessa perspectiva, surgiu a necessidade de avaliar a contribuição da newsletter 

no fortalecimento da Comunicação Interna do Instituto Federal do Tocantins - IFTO, sob a 

ótica dos seus servidores.  

O IFTO foi criado em dezembro de 2008, com a publicação da Lei nº 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

Nesse sentido, o Instituto Federal do Tocantins surge da união das duas instituições federais 

de ensino técnico existentes, na época, no Tocantins: a Escola Agrotécnica Federal de 

Araguatins – Eafa e a Escola Técnica Federal de Palmas – ETF Palmas.  

A partir daí, com o aumento dos investimentos e expansão da rede, o IFTO teve um 

aumento vertiginoso no que diz respeito a território e abrangência. Assim como no número de 

estudantes e servidores. Hoje são 12 unidades, distribuídas de Norte a Sul do Tocantins, com 

centenas de servidores, atendendo a milhares de estudantes.  

Desta forma, com esse crescimento da rede, aumentou proporcionalmente a necessidade 

do fortalecimento da sua comunicação, no sentido de intensificar a propagação da sua missão: 

ofertar ensino de qualidade e gratuito. Assim, torna-se necessário avaliar seus produtos de 

comunicação com relação a sua eficiência e apontar perspectivas de melhoria no processo de 

comunicação, em particular a comunicação interna, uma vez que é inviável um processo de 

divulgação para o público externo de uma instituição se seu público interno não a conhece. 

Neste viés, as autoras Quinaud e Baldessar (2016) explicam que os públicos internos 

devem ser vistos como prioritários e a comunicação interna protagonista para gerar 

conscientização, comprometimento e engajamento às decisões estratégicas. 

Neste cenário surgiu a ideia de avaliar a newsletter do IFTO, produto de comunicação 

interna do órgão, enviado para 81 servidores lotados na unidade, além dos quase 20 em 

exercício provisório, no sentido de investigar o acesso dos servidores a ele e sua contribuição 

para o fortalecimento da comunicação interna no IFTO.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

O IFTO é composto por 12 unidades, nesse primeiro momento, não foi possível realizar 

a pesquisa com todos os servidores. Desta forma, optou-se por encaminhar o questionário 

eletrônico à lista da unidade Reitoria, que conta com aproximadamente 100 servidores, esse 

número é flutuante, pois existem alguns servidores em lotação provisória, com lotação fixa, 

são 81 servidores, do número total, 32 responderam o formulário, perfazendo um total de 

32%, considerando os 100 servidores. 

O questionário foi adotado porque pelo número de servidores da unidade e o tempo 

hábil para realização da pesquisa, não seria possível realizar entrevistas em profundidade. 

Mas em um segundo momento, existe essa possibilidade.  

O formulário continha cinco perguntas fechadas, com uma única escolha, tratando de 

formação, acesso ou não à lista interna, conhecimento e leitura da newsletter e quais os 

assuntos de interesse, além disso, uma pergunta semi-aberta, sobre a forma de recebimento 

das notícias sobre o IFTO. A partir da obtenção das respostas foi realizada uma tabulação dos 

dados e avaliação no intuito de mensurar a contribuição da newsletter no fortalecimento da 

comunicação interna do órgão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Comunicação organizacional 
A Comunicação Organizacional pode ser conceituada como o conjunto de atividades 

sistêmicas que visa estabelecer o fluxo comunicativo entre a organização e seus públicos - 

stakeholders, de maneira estratégica e integrada, a fim de construir, manter ou transformar a 

imagem e a cultura empresariais. A Comunicação Organizacional pode ser também definida, 

de forma objetiva, como a união da Comunicação Externa – que integra Assessoria de 

Imprensa, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Marketing – com a Comunicação 

Interna. 

Cadinelli (2013) explica que visa estabelecer o fluxo comunicativo entre a organização 

e seus públicos - stakeholders, de maneira estratégica e integrada, a fim de construir, manter 

ou transformar a imagem e a cultura empresariais. Neves (2000) aponta que a Comunicação 

faz parte da empresa com o objetivo estratégico da construção de uma “imagem competitiva”, 

ou seja, não apenas uma boa imagem, mas aquela capaz de disputar espaço no nicho ao qual 

se destina. 
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Comunicação interna 
Conforme Menan apud Houaiss (2001), a Comunicação Interna é “aquela que se exerce 

entre a Instituição e o seu público interno e é diferente também da Comunicação 

Administrativa, conjunto dos meios e procedimentos utilizados em uma Organização para 

transmissão de informações, ordens, solicitações, orientações, etc. 

Kunsch (1985) destaca que a “Comunicação Interna deve contribuir para o exercício da 

cidadania e para a valorização do homem [...]”. A oportunidade de se manifestar e de se 

comunicar livremente canalizará energias para fins construtivos, tanto do ponto de vista 

pessoal quanto profissional. A comunicação interna não pode ser isolada do composto da 

comunicação integrada e do conjunto das demais atividades da organização. Sua eficácia 

dependerá de um trabalho de equipe entre as áreas de comunicação e de recursos humanos, a 

diretoria e todos os empregados envolvidos. 

Quinaud e Baldessar (2016) defendem que a comunicação interna (CI) nas organizações 

tem a tarefa de proporcionar ao público interno o estímulo à reflexão, ao pensamento crítico e 

incentivá-lo a ser protagonista para a mobilização sustentável tanto pessoal quanto da 

sociedade. Para tanto, a CI aparece como elemento central das estratégias de gestão da 

sustentabilidade, sendo o primeiro passo para o entendimento, a valorização, a disseminação 

do conhecimento e da inovação sustentável para que sejam efetivamente incorporados. 

Lindoso (2011) afirma que a sistematização dos processos de comunicação vinculados a 

uma estrutura dentro de uma organização é uma prática relativamente recente no Brasil. Antes 

da década de 1970, as atividades de comunicação nas organizações públicas ou privadas eram 

exercidas por profissionais de outras áreas. Nessa mesma década essa situação começou a se 

modificar, passou a ser implantada uma cultura de comunicação nas organizações e sua gestão 

ficou a cargo de profissionais especializados.  

Para ele, apesar do Governo ter procurado profissionalizar a sua estrutura de 

comunicação – em ritmo mais lento do que o setor privado - ainda são muitas as dificuldades 

a superar nessa área, uma vez que nem sempre a comunicação é vista pelos gestores públicos 

como uma atividade estratégica. Em muitos casos, a comunicação é conduzida para atender 

interesses políticos e pessoais dos gestores; as estruturas costumam desfazer-se com a troca de 

dirigentes no poder e ainda existe a questão da cultura organizacional que, independente de 

quem está na administração do Órgão, perpassa, influência e até determina, ou melhor, 

orienta, as atividades de comunicação interna numa Instituição. 
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Inovação e engajamento 
Nesse sentido, é preciso repensar o papel da CI no âmbito das instituições, 

proporcionando estratégias e ferramentas que lhe permitam a formação de uma cultura de 

inovação e o engajamento dos sujeitos envolvidos no processo. 

A partir do momento que a CI passa a ser estratégica, seu papel é ressignificado, pois é 

preciso reconhecê-la “como indutora da cultura de inovação nas organizações ao não limitá-la 

a um caráter instrumental, que tende a diminuir sua importância e protagonismo na realidade 

organizacional” Porém et al (2016). 

As relações humanas e as relações de espaço e tempo estão em constantes mutações, 

pois como apontam Castells (1999) e Levy (1999) citados por Porém et al (2006) a 

cibercultura modifica os valores e os modos de operação das sociedades. 

Sendo assim, com esse advento da Internet, da globalização, do encurtamento das 

distâncias, do hipertexto, da desterritorialização, o virtual vem ganhando destaque e vem 

alterando as culturas organizacionais, à medida, que insere características inovadoras. É 

perceptível que o uso das tecnologias não é a única forma de formar essa cultura de inovação, 

mas no caso dessa pesquisa, foi a pedra angular, para começar a se discutir essa cultura na 

produção comunicacional da instituição. 

Entre os resultados dessas alterações está o fomento ao engajamento, ou seja, o que 

antes só poderia ser feito de maneira presencial, hoje ganha aporte nas tecnologias, 

diminuindo a distância entre gestores e geridos. Além disso, não obrigada o receptor (público 

interno) a sair do seu lugar, mas para gerar esse engajamento, é preciso a elaboração de um 

planejamento de Comunicação Interna, com objetivos e estratégias definidos, pois o produto 

por si só não gera engajamento, se não estiver alinhado às necessidades desse público interno. 

Produto de comunicação interna no IFTO - Newsletter 
No que se refere à comunicação interna no IFTO ela é descentralizada, assim como a 

gestão das unidades, uma vez que a Lei de Criação dos Institutos Federais garantiu autonomia 

às unidades geridas. Nesse contexto, cada unidade tem liberdade para criar e gerir seus 

produtos de comunicação, existe campus que trabalha com murais, outros possuem 

informativos impressos próprios, algumas unidades possuem redes sociais específicas. 

Nesse trabalho focaremos na comunicação desenvolvida pela unidade administrativa, 

Reitoria, mais especificamente nos produtos destinados à CI, que no caso, é a newsletter 

Falando Nisso. 
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Do inglês, newsletter significa boletim, em uma tradução mais literal, pode ser 

considerada uma carta de notícias. Falando Nisso foi criada em maio de 2014, e no 

fechamento desse artigo, 18 de setembro de 2015, estava na sua 79ª edição e é enviada uma 

vez por semana, preferencialmente, às terças-feiras. 

Segundo uma das profissionais que participou da idealização de sua criação, a jornalista 

do IFTO, Thâmara Filgueiras, a newsletter foi criada com o objetivo de divulgar de forma 

unificada as informações relativas a outras instituições e as matérias produzidas pela 

Coordenação de Comunicação e Eventos (CCE) da unidade Reitoria do IFTO. 

Pesquisa sobre a newsletter 
Para realização da pesquisa foram enviados questionários para e-mail institucional de 

100 servidores. Desses, obtivemos 32 respostas. No que se refere à escolaridade, 9, 4% tem 

apenas ensino médio completo, 3,1% ensino somente ensino superior, 46,9 % ensino superior 

e pós-graduação, 31% mestrado, 9,4% doutorado. Quando questionados como 

acompanhavam as informações sobre o IFTO, 53% afirmou que por e-mail, 3,1 % pela 

newsletter, 31,3 % página institucional e 12,5 % outros. Com relação ao recebimento de e-

mail pela lista institucional, 93,8 % declarou receber e 6,3 % disse que não recebe. No que 

tange à leitura da newsletter Falando Nisso, 75% informou que realiza a leitura e 25% disse 

que não. Sobre o assunto que mais lhe interessa, 51,6 % declarou que tem interesse por 

assuntos administrativos, 29 % respondeu que se interessa por assuntos relacionados aos 

eventos e 19, 4% disse se interessar por informações ligadas aos cursos e capacitações. 

O primeiro fato que nos chamou atenção foi que dos quase 100 servidores lotados na 

Reitoria, somente 32 responderam ao questionário enviado para o seu e-mail institucional, no 

prazo de 60 dias estabelecido pela pesquisa. O que já evidenciou a necessidade de investigar 

como os servidores têm recebido as informações enviadas para seu e-mail institucional e se 

esses e-mails são checados com frequência.  

Diante do percentual obtido, foi possível inferir que embora a newsletter Falando Nisso 

tenha um acesso significativo, uma vez que mais de 90% dos servidores que participaram da 

pesquisa declararam recebê-lo, ele não é visto ainda como um meio de comunicação relevante 

no acompanhamento de informações sobre o IFTO, pois apenas 3,1% dos servidores 

declararam se informar sobre o órgão por meio dele. Outro ponto que merece destaque é que 

25% dos entrevistados afirmaram que não realizam a leitura da newsletter.  
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CONCLUSÕES 

A partir dos dados alcançados pela pesquisa foi possível concluir que a newsletter 

Falando Nisso, tem um caminho longo a percorrer para se tornar um meio de comunicação 

interna consolidado no IFTO. Uma vez que as ferramentas de comunicação como e-mail e site 

institucional ainda são referências quando se tratam de divulgar informações sobre o IFTO, 

segundo a ótica dos servidores que participaram da pesquisa.   

Surge assim, a necessidade de se repensar os conteúdos abordados na newsletter para 

que ela consiga despertar o interesse dos servidores e ganhe cada vez mais espaço, 

fortalecendo assim, a comunicação interna do órgão no qual é veiculado.  

A pesquisa não teve objetivos audaciosos, se limitando a avaliar o acesso à newsletter e 

sua contribuição para fortalecimento da comunicação interna no IFTO. Percebemos por meio 

do nosso trabalho, que se faz necessário provocar um movimento no sentido de reavaliar os 

produtos de comunicação interna da instituição, partindo de uma pesquisa sobre a 

comunicação interna como um todo.  

Tendo em vista que a CI aparece como elemento central das estratégias de gestão da 

sustentabilidade, sendo o primeiro passo para o entendimento, a valorização, a disseminação 

do conhecimento e da inovação sustentável para que sejam efetivamente incorporados. 

 Sendo assim, um planejamento de comunicação, especificando as estratégias 

específicas da comunicação interna e da externa resultaria na efetividade e na eficácia do uso 

de certas ferramentas comunicacionais, pois é sabido que cada público busca e precisa de um 

conteúdo dirigido.  

 Por outro lado, é preciso destacar o caráter descentralizado da comunicação efetuada 

pelo órgão, a proposta não é tirar a autonomia dos comunicadores lotados nos campi, mas 

reforçar a importância de uma comunicação com identidade institucional, que uma pessoa ao 

buscar uma informação sobre o IFTO, compreenda que a instituição não é um campus, mas 

sim doze unidades, incluindo a Reitoria. 

 Por fim, compreende-se que esse movimento dar-se-á de forma gradual, mas ele 

precisa ser iniciado. Para isso, gestores e profissionais da Comunicação precisam alinhar o 

plano e os objetivos da área no âmbito do IFTO e não apenas em unidades específicas. 
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RESUMO: No intuito de enfrentar as adversidades do mercado, a tendência no mundo dos 
negócios é a busca por parcerias. Nesse sentido, uma das estratégias adotadas é a de franquias, 
que vem ao longo dos últimos anos alcançando um lugar de destaque na vida econômica 
brasileira. Na literatura, as estratégias utilizadas para aumentar a intenção de compra pelo 
consumidor estão ligadas aos construtos lealdade à marca, qualidade percebida, lembranças 
associadas à marca e valor percebido. Nesse sentido, este estudo objetivou verificar se estes 
fatores estariam associados à intenção de compra dos consumidores em franquias. Deste 
modo, formulou-se a seguinte problemática: a lealdade à marca, a qualidade percebida, as 
lembranças relacionadas à marca e o valor da marca estão associados à intenção de compras 
em franquias? Sendo assim, utilizando-se do questionário de Yoo e Donthu (2001), foram 
realizados testes a fim de identificar se a lealdade à marca, qualidade percebida do produto, 
lembranças associadas à marca e valor da marca em geral estão relacionados à intenção de 
compra em franquias. Após este estudo percebeu-se que a lealdade à marca, as lembranças 
associadas à marca e o valor da marca apresentaram relação significativa, considerando o 
comportamento do consumidor diante de fatores psicológicos, sociais, culturais e pessoais. 
Palavras–chave: Fatores, Franquias, Intenção de Compra, Comportamento do Consumidor. 
 
FACTORS ASSOCIATED WITH PURCHASING INTENTION IN 
FRANCHISE 
 
ABSTRACT: In order to face the adversities of the market, the trend in business has been the 
search for partnerships. In this sense, one of the strategies adopted is the franchise, which has 
over the past years reaching a prominent place in Brazilian economic life. In the literature, the 
strategies used in the search for increasing the intention to purchase by the consumer are 
connected to the constructs brand loyalty, perceived quality, memories associated with the 
brand and perceived value of the brand. In this sense, it was necessary to verify whether these 
factors were associated with intention to purchase consumer franchises. Thus was formulated 
the following issues: brand loyalty, perceived quality, the memories related to the brand and 
brand value are associated with the intention of buying franchises? Thus, using the 
questionnaire Yoo and Donthu (2001), tests were carried out to identify the brand loyalty, 
perceived product quality, memories associated with the brand and brand value in general are 
related to purchase intent franchises. After this study realized that the brand loyalty, the 
memories associated with the brand and the brand value showed a significant relationship, 
considering consumer behavior on the psychological, social, cultural and personal factors. 
KEYWORDS: Factors, Franchises, Purchase Intent, Consumer Behavior. 
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INTRODUÇÃO 

Devido ao processo de globalização intensiva, percebe-se uma mistura de culturas, 

mudanças no hábito de consumo, mais pessoas optam por mais viagens, procurando por 

marcas conhecidas, dos mesmos bens e serviços (MELO, 2012). Nesse sentido, no intuito de 

enfrentar as oscilações do mercado, a tendência no mundo dos negócios é a busca por 

parcerias. Consoante, Vance, Fávero e Luppe (2008) uma das estratégias adotadas é a 

formação de franquias. Sistema de contratos entre dois parceiros (franqueado e franqueador), 

onde o franqueado paga um valor de montante fixo e outros encargos para regular os serviços, 

em troca de um pacote de negócios testado no mercado de produtos e serviços (INMA, 2005). 

No Brasil a evolução em números é verificada pela Associação Brasileira de Franchising 

(ABF, 2015) tanto em quantitativo de unidades franqueadas quanto em número de empregos 

ofertados, o que demonstra o quanto o sistema de franquias é importante para o cenário 

econômico nacional. 

Na percepção de Gohr e Santos (2011), as franquias apresentam algo diferencial no 

cenário econômico mundial. Esse crescimento ocorre em decorrência da escolha do cliente 

pelos produtos e/ou serviços ofertados por elas. Ou seja, esta estratégia de negócios atrai os 

clientes de tal forma que possibilita às franquias alavancarem cada vez mais seus 

faturamentos.  

Na literatura (YOO; DONTHU, 2001; FREIRE, 2005; BRANDÃO, 2002; PUPIM, 

2002; ALVES; FILHO; PEREIRA, 2013) observou-se que a lealdade à marca, a qualidade 

percebida, as lembranças associadas à marca e o valor da marca apresentaram relação com a 

intenção de compras do consumidor. 

Nesse sentido, dada a relevância das franquias no cenário econômico nacional, 

pergunta-se: a lealdade à marca, a qualidade percebida, as lembranças relacionadas à marca e 

o valor da marca estão associados à intenção de compras em franquias? 

Assim, o objetivo deste trabalho é identificar se a lealdade à marca, a qualidade 

percebida, as lembranças relacionadas à marca e o valor da marca estão associados à intenção 

de compra neste segmento de negócio. 

 

METODOLOGIA 

Para verificar a intenção de compra do consumidor em franquia de abrangência nacional 

de comércio varejista de chocolates, optou-se por metodologia quantitativa, com caráter 

descritivo e corte transversal. Em decorrência da facilidade de centralização dos dados, 

adotou-se coleta primária de dados por meio de formulário eletrônico, enviado por e-mails e 
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outros aplicativos de comunicação, a fim de que os respondentes pudessem participar de 

forma anônima, sendo assim classifica-se a amostra como não probabilística por 

conveniência. Posteriormente as informações coletadas foram centralizadas em uma única 

planilha, facilitando a análise dos dados e discussão dos resultados. 

O instrumento utilizado foi um questionário que pesquisa a intenção de compra de uma 

marca. Com 24 questões, sendo 19 adaptadas do questionário de Yoo e Donthu (2001) que 

mensuram a lealdade à marca, a qualidade do percebida, as lembranças associadas ao produto 

e o valor geral da marca. Destas perguntas, 04 identificam o perfil dos entrevistados e 01 

identifica a intenção de compra dos mesmos. 

A coleta dos dados ocorreu entre abril a maio de 2015. Nesse período foram obtidas 198 

respostas ao questionário para identificar fatores associados à intenção de compra dos clientes 

da Franquia. O questionário foi subdividido em 4 (cinco) construtos: lealdade à marca; 

qualidade percebida; lembranças e associações a marcas e valor da marca em geral. Adotou-se 

a Escala Likert, composta de cinco posições, onde 1 (hum) indicava que discorda totalmente, 

2 (dois) discordância parcial, 3 (três) neutralidade, 4 (quatro) concordância parcial e 5 (cinco) 

concorda totalmente. As respostas avaliam a intensidade de relação entre os construtos e a 

intenção de compra. 

Almejando identificar o perfil dos clientes, inseriram-se quesitos acerca de aspectos 

socioeconômicos dos respondentes: gênero, idade, escolaridade e faixa de renda. Após a 

obtenção dos dados iniciou-se à análise e interpretação do conteúdo. Os resultados foram 

tratados no intuito de identificar a validade e significância da informação coletada 

(FIGUEIREDO FILHO e SILVA JUNIOR, 2010). Utilizou-se medida de proporção para 

analisar a amostra, e estatística descritiva para avaliar as percepções médias dos respondentes, 

identificando também o desvio padrão. Por fim, aplicou-se regressão linear múltipla para 

verificar a associação dos construtos com a intenção de compra. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos dados buscou inicialmente identificar os termos comuns nas respostas 

obtidas, identificando-se a frequência para que assim fosse estabelecida a relação entre o 

comportamento do consumidor de produtos de franquia com os construtos da pesquisa, 

destacando os fatores de intenção de compras em franquias. 

Aspectos quanto ao gênero e características socioeconômicas foram avaliados 

prioritariamente para se qualificar o perfil do cliente de franquia, conforme resultados 

apresentados na Tabela 1. Quantificando-se os respondentes podemos afirmar que a variação 
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de faixa etária predominante foi de 26 a 50 anos do gênero feminino em 64,14%. Com relação 

ao nível de escolaridade que mais respondeu foi o de ensino superior, cerca de 53,53%. E 

quanto à renda percebida foi de R$3.001,00 à R$7.000,00 da maioria dos respondentes em 

36,36%. 

 
Tabela 1. Aspectos socioeconômicas dos clientes de franquia, 2016. 
VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS 

GÊNERO Frequência Percentual 

Feminino 127 64,14 
Masculino 71 35,85 
Total 198 100 

IDADE Frequência Percentual 

00 a 17 anos 02 1,01 
18 a 25 anos 69 34,84 
26 a 50 anos 120 60,60 
Acima de 50 anos 07 3,53 
Total 198 100 

ESCOLARIDADE Frequência Percentual 

Ensino Médio 30 15,15 
Ensino Superior  106 53,53 
Pós-Graduação 57 28,78 
Outros 05 2,52 
Total 198 100 
FAIXA DE RENDA Frequência Percentual 

Menor que R$800,00 15 7,57 
R$800,01 à R$3.000,00 63 31,81 
R$3.000,00 à R$7.000,00 72 36,36 
Acima de R$7.000,00 48 24,24 
 Total 198 100 

 

Pode-se afirmar que a variação de faixa etária foi de 26 a 50 anos do gênero feminino 

em 64,14%. Com relação ao nível de escolaridade que mais respondeu foi o de ensino 

superior, cerca de 53,53%. E quanto à renda percebida foi de R$3.001,00 à R$7.000,00 da 

maioria dos respondentes em 36,36%. 

Após a identificação do perfil socioeconômico dos respondentes do questionário, 

buscou-se analisar a variável dependente “intenção de comprar produtos da Cacau Show”.  

Analisando os resultados das respostas referentes ao construto “Lealdade à marca”, 

identificou-se que os consumidores de chocolates em franquias reconhecem a empresa Cacau 

Show como uma opção de compra por se identificarem com a marca. No entanto, a variável 
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“Não compro outra marca, se a Cacau Show está disponível”, por apresentar maior 

divergência nas respostas aponta a necessidade de desenvolvimento de estratégias para a 

fixação da lealdade à marca diante das concorrentes franquias do ramo (BOTELHO e 

URDAN, 2005). 

Quanto ao construto “Qualidade Percebida”, a variável “Os produtos da Cacau Show 

parecem ser de boa qualidade” apresentou a maior média (4,28) dentre as variáveis 

pesquisadas com a resposta “discordo totalmente”, no entanto, apresentou desvio padrão alto 

(1,11), apresentando divergências nas respostas. Os resultados apontam ainda que os 

participantes da pesquisa identificam que o produto não possui baixa qualidade, como 

também concordam com a variável “Os produtos Cacau Show são de alta qualidade”.  

Em relação às respostas relativas ao construto “lembranças associadas à marca”, 

identificou-se que a variável “Tenho dificuldade de imaginar a Cacau Show na minha cabeça” 

obteve a maior média (3,96) dentre as variáveis do grupo, apresentando desvio padrão alto 

(1,13) dentre as perguntas referentes aos construtos. O que pode indicar que os respondentes 

apresentaram divergência nas respostas, porém, em sua maioria, concluindo-se que o cliente 

da franquia de chocolates não tem dificuldades de fazer associação à marca. 

Os resultados referentes ao construto “Valor da marca em geral” apresentaram a maior 

média (3,02) para a variável “Vale a pena comprar os produtos da Cacau Show ao invés de 

outra marca, mesmo quando elas são iguais”. Baseado nesses dados é possível afirmar que os 

clientes da franquia pesquisada reconhecem o valor da marca, no entanto não se apresentam 

fiéis a esta marca de franquia de chocolates (KHAUAJA e MATTAR, 2006). 

No que tange aos resultados encontrados para mensurar a intenção de compra, foi 

obtido média de 3,39 com desvio padrão de 0,96. Esses resultados apontam alta intenção de 

compra para a franquia pesquisada. 

Diante desses dados e a fim de identificar se há relação entre os construtos com a 

intenção de compra do cliente, foi realizada uma regressão linear múltipla do construto 

Intenção de compra (IC) – com as variáveis independentes. Observou-se que 39% dos 

resultados de IC, foram influenciados pelas variáveis: lealdade à marca (LM), valor da marca 

em geral (VMG) e lembranças associadas à marca (LAM), como encontrado pelo R2 

ajustado.  

Os resultados da regressão demonstram que as variáveis que afetam a intenção de 

compra (IC) são as variáveis: lealdade à marca (LM), valor da marca em geral (VMG) e 

lembrança associada à marca (LAM). 
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Nesse sentido, é possível afirmar que há evidencias de que a lealdade à marca possui 

relação com a intenção de compra em franquias. Já os resultados de Beta (β > 0), possibilitam 

afirmar que essa relação é positiva. Ou seja, quanto maior a lealdade do cliente à marca, maior 

será a sua intenção de compra dos produtos da franquia. 

Outro foco do trabalho foi identificar se a qualidade percebida do produto está 

relacionada positivamente à intenção de compra por aquele produto. Porém, nesse caso, 

conforme os dados obtidos, não foi possível afirmar que há evidências de relação entre a 

qualidade percebida e a intenção de compra na franquia, pois o valor – p não se mostrou 

significativo, ou seja, não há como afirmar se a qualidade do produto esteja associada a 

intenção de compras do cliente. 

No que tange às lembranças associadas à marca, percebeu-se que os resultados 

encontrados na literatura se mostraram coerente com os resultados da pesquisa. Percebeu-se 

que as lembranças associadas à marca mostraram relação significativa com a intenção de 

compra. Dessa forma, a pesquisa mostra que há evidencias de relação entre as lembranças 

associadas á marca e a intenção de compra na franquia Cacau Show. Observando os valores 

de Beta (β > 0) percebeu-se que essa associação é positiva, isto é, quanto maior for à 

lembrança associada à marca Cacau Show, maior será a intenção de compra do cliente desta 

franquia. 

Por fim, testou-se o valor da marca em relação à intenção de compra em franquias. 

Buscando os dados alcançados, percebe-se que há evidências (valor-p > 0) de que haja uma 

relação entre as variáveis de percepção do valor da marca e intenção de compra na franquia. 

Os resultados mostraram ainda que essa relação é positiva (β > 0).  

Em relação aos construtos da lealdade à marca, lembranças associadas à marca e valor 

da marca em geral, percebeu-se coerência entre os resultados encontrados nesta pesquisa e 

com a literatura vigente. Dentre vários fatores identificados, percebeu-se que a lealdade à 

marca está associada ao comportamento de repetição de compra (FREIRE, 2005), sendo essa 

lealdade construída através de um senso cognitivo de lealdade afetiva e lealdade de ação, 

conforme Costa (2009). As lembranças associadas à marca também foram identificadas na 

pesquisa como fator de intervenção na intenção de compra do consumidor em franquia. Essas 

lembranças estariam associadas à personalização do produto (BRANDÃO, 2002). Essa 

personalização aparece como solução mais eficiente à empresa para diferenciação no mercado 

(LOURO, 2000), fazendo com que essa diferenciação traga mais desejos e satisfação ao 

cliente, em consequência maior frequência de compra dos produtos daquela franquia 

(BRANDÃO, 2002). Consoante às demais, a variável percepção do valor da marca foi 
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apontada como variável associada à intenção de compra dos consumidores em franquias. 

Esses resultados confirmam os descritos por Pupim (2002) de que as atitudes dos 

consumidores estão associadas à preferência por uma marca. 

No entanto, os resultados encontrados, quando comparados o construto qualidade 

percebida do produto com a intenção de compra do consumidor, não mostraram evidências 

significativas para afirmar que existem associação entre o construto qualidade percebida e a 

variável intenção de compra. Os resultados encontrados contrapõem a literatura que afirma 

que a teoria da assimilação e contraste pode representar condição favorável para opção de 

compra em franquias devido à percepção de qualidade do produto (ALVES, FILHO e 

PEREIRA, 2013). 

 

CONCLUSÕES 

O estudo de intenção de compra não é novidade no marketing, embora não se tenha 

encontrado trabalhos que tenham pesquisado a intenção de compras em franquias. Assim, 

após os métodos utilizados para pesquisar os fatores associados à intenção de compras em 

franquias, utilizando o questionário dos Yoo e Donthu (2001), percebeu-se que apenas três, 

dos quatro construtos apareceram como fatores significativos na relação com a intenção de 

compras em franquias: lealdade à marca, lembranças associadas à marca e percepção de valor 

da marca. 

Nesse contexto, pela ampla rede de diversas franquias, seja de serviço, comércio 

indústria, a pesquisa sofre limitações por ser aplicada em franquia específica de comércio 

varejista de chocolates, podendo obter resultados diferentes dos encontrados na pesquisa, 

quando aplicado a outros tipos de franquias, como serviços ou manufatureira. Dessa forma, 

sugerem-se para pesquisas futuras que sejam realizadas análises em outros tipos de franquias 

e que os resultados sejam consolidados a fim de obter uma real dimensão dos fatores 

associados a franquias de modo em geral. 

De todo modo, espera-se que essa pesquisa tenha contribuído com a literatura de 

forma a identificar os fatores associados à intenção de compra em um tipo específico de 

mercado, no caso a franchising. Assim, anseia-se que os resultados encontrados possam 

auxiliar os empresários deste tipo de negócio a estruturar seus planejamentos de forma a 

contribuir com o incremento nas vendas com foco no cliente, mais precisamente, no aumento 

da intenção deste cliente em adquirir seus produtos e/ou serviços. 
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RESUMO: A motivação pode ser definida como o conjunto de fatores que determina a 
conduta de um indivíduo. A motivação tem sido alvo de muitas discussões. No campo clínico, 
quando se estudam algumas doenças, na educação, voltada para o processo de aprendizagem. 
Na vida religiosa, quando se tenta compreender o que motiva alguém a ter fé numa 
determinada crença. E, nas organizações, buscando obter um maior rendimento dos 
profissionais que formam o quadro de uma organização. Esta pesquisa identifica quais são os 
fatores que influenciam a motivação dos funcionários de um laboratório de analises clinica 
em Palmas, Tocantins. Trata-se de pesquisa descritiva e exploratória, tendo como método 
mais adequado o estudo de caso. Utilizou-se, para tanto, entrevista em profundidade 
semiestruturada aos servidores do setor, guiada por um roteiro de perguntas. O objetivo deste 
trabalho é identificar os itens motivacionais e satisfatórios para os funcionários em uma 
organização. 
Palavras–chave: comportamento, gestão de pessoas, motivacional, satisfação 
 

 
FACTORS THAT INFLUENCE MOTIVATION OF EMPLOYEES OF A 
CLINICAL LABORATORY IN STATE OF TOCANTINS BRAZIL. 
 
ABSTRACT: Motivation can be defined as the set of factors that determines the behavior of 
an individual. Motivation has been the subject of many discussions. In the clinical field, when 
studying certain diseases, education, focused on the learning process. In religious life, when 
trying to understand what motivates someone to have faith in a particular belief. And, in 
organizations, seeking to obtain a higher yield of the professionals that make up the 
framework of an organization. This research identifies what are the factors that influence 
employee motivation of a clinical analysis laboratory in Palmas, Tocantins. It is a descriptive 
and exploratory research, with the most appropriate method case study. We used to do so, 
semi-structured in-depth interview to the servers in the industry, guided by a set of questions. 
The objective of this study is to identify the motivational and satisfactory items for employees 
in an organization. 

KEYWORDS: behavior, people management, motivation, satisfaction 
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INTRODUÇÃO 
A palavra motivação vem do Latin “motivus”, relativo a movimento, coisa móvel. 

Vemos que a palavra motivação, dada a origem, significa movimento. Quem motiva uma 

pessoa, isto é, quem lhe causa motivação, provoca nela um novo ânimo, e ela começa a agir 

em busca de novos horizontes, de novas conquistas (NAKAMURA, 2006). A motivação é 

uma abordagem de dentro para fora, centrada em princípios e baseada nas atitudes e 

comportamentos, voltando-se para a eficácia pessoal, interpessoal e profissional. Chiavenato 

(2009) acredita que motivo é tudo aquilo que impulsiona a pessoa a agir de determinada 

forma ou, pelo menos, que dá origem a um comportamento específico.  

Manter a motivação dos funcionários dentro de uma organização não tem sido um 

trabalho fácil. Segundo Ferreira; Fortuna e Tachizawa (2006) as organizações enfrentam uma 

dificuldade para motivar os funcionários, pois é um processo complexo; não há uma receita 

pronta para alcançar a motivação de uma pessoa.  

Para Faller (2004) a falta de motivação atrai dúvida e indecisão e a maioria das 

empresas tem ficado prejudicada em seus planejamentos e em sua eficiência, então se percebe 

que os resultados de uma organização estão diretamente associados ao fator motivação, pois 

um funcionário quando motivado gera inúmeros benefícios para a organização como o 

comprometimento em cumprir as metas estabelecidas, entre outros, e quando desmotivado 

pode causar inúmeras consequências como absenteísmo, produtividade baixa etc. 

Em uma empresa é necessário que haja um time, que almeja um bom ambiente de 

trabalho que valorize o que temos de melhor, que é o nosso conhecimento, aptidões, nossas 

habilidades e responsabilidades. A motivação é resultado da interação de um individuo e a 

situação. Certamente ele deve se sentir interessado no que esta fazendo, não adianta ficarem 

horas realizando uma atividade que não seja de seu interesse, isso acaba se tornando 

entediante. Em muitos casos as pessoas trabalham desmotivadas, paradas, cansadas estando 

muito longe de oferecer bons resultados, aguardando por anos uma motivação que não seja 

necessariamente um aumento salarial, mais um elogio, reconhecimento, perspectivas, etc.  

Este trabalho buscou identificar dentro do trabalho os itens que motivam os 

funcionários de um laboratório em Palmas, Estado do Tocantins. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi realizado em novembro de 2015 em um laboratório de Analises 

Clinica, na cidade de Palmas, Estado do Tocantins. A pesquisa é do tipo exploratória e 

descritiva. Foram feitas pergunta atraves de questionários aplicado a 31 funcionários 
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devidamente ativos na empresa que representam 85% dos colaboradores presentes no quadro 

de funcionários. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos questionários obteve os seguintes resultados sobre o perfil e itens que 

influenciam no fator motivacional do funcionário. Foi primeiro identificado o quadro de 

funcionários: sexo, faixa etária, estado civil.  

O quadro de funcionários deste laboratório é composto por 89% do sexo feminino, e 

somente 11% do sexo masculino. A maioria dos funcionários tem a idade entre 25 a 34 anos, 

39% dos funcionários se encontra na faixa etária de 16 a 24 anos, 45% estão na faixa de 25 a 

34 anos e somente 16% entre 35 a 59 anos. Não tem pessoas acima dos 60 anos. 

Quanto ao estado civil dos funcionários, 74% dos funcionários entrevistados são 

solteiros, 23% responderam que são casados e apenas 3% divorciado. 

 

 
Gráfico 1: Se sente motivado? (Elaboração própria, 2015). 
 

De acordo com o gráfico, 61% dos funcionários afirmaram que se sentem motivados, o 

que se torna um fator muito relevante; 26% responderam que por algum motivo não estão 

motivados, seria um ponto importante a ser analisado e revertido; enquanto que 10% não 

quiseram opinar e apenas 3% não souberam responder. 
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Gráfico 2. Fatores que elevam a motivação (Elaboração própria, 2015). 
 

Em uma empresa existem pontos importantes para que haja motivação, como mostra o 

gráfico 2, onde 19% afirmam que a remuneração é primordial; por outro lado 48% prezam 

pela valorização; 16% responderam afirmam que são as condições de trabalho; 7% não 

souberam responder o que eleva a motivação, enquanto outros 7% preferirem não opinar e 

somente 3% se preocupam com a estabilidade. 

 

 
Gráfico 3. Satisfação com a remuneração recebida (Elaboração própria, 2015). 
 

Como mostra no gráfico 3, a maior parte dos 51% dos funcionário estão mais ou menos 

satisfeitos; 26% estão satisfeito, apenas 3% estão muito satisfeitos; 10% estão pouco 

satisfeito; enquanto que outros 10% dos funcionários afirmam estar insatisfeito com o que 

ganham. 
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Gráfico 4. Nível de segurança e estabilidade no trabalho (Elaboração própria, 2015). 
 

O gráfico 4, mostra que mais da metade dos funcionários, representando 52% afirmam 

está seguro com relação ao seu trabalho o que se torna relevante no processo motivacional; 

22% não sentem estabilidade, 23% não souberam responder e apenas 3% não quiseram 

opinar. 

 

 
Gráfico 5. Sentimento de valorização do trabalho (Elaboração própria, 2015). 
 

No gráfico 5, apresenta o índice de valorização, onde mostra que 55% dos funcionários 

se sentem valorizados pelos seus chefes; pela função que executam 19% dizem não serem 

valorizados pela função que executam 13% não sabe e 13% não quiseram opinar. 
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Gráfico 1 Índice de satisfação com o cargo que ocupa. (Elaboração própria, 2015). 
 
Analisando o gráfico e relembrando o anterior, vimos que mesmo alguns funcionários 

não se sentindo valorizado ou reconhecido, neste gráfico mais da metade dos funcionários se 

sentir realizado na função que executam dentro da empresa, 19% diz que não e 13% não 

quiseram opinar. 

 

 
Gráfico 7. Índice de satisfação com a empresa (Elaboração própria, 2015) 

Levando em consideração as respostas anteriores 68% dos funcionários entrevistados 

estão satisfeito, o que torna um ponto positivo à empresa e 16% pouco satisfeito, somente 

10% insatisfeito e apenas 6% não quiseram opinar. 
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CONCLUSÕES  
O nível motivacional é um fator muito relevante dentro de uma empresa, quando os 

funcionários trabalham em equipe com satisfação a própria organização se transforma, e 

evidente quando métodos motivacionais esta adotado. As empresas devem buscar se destacar 

no mercado de trabalho e consequentemente visar uma boa qualidade de vida para seus 

colaboradores o que traz benefícios na estrutura interna e ate mesmo externa. 

A concretização deste estudo foi relevante atingindo seus objetivos ao difundir a 

importância no desenvolvimento da qualidade no nível motivacional dos funcionários no dia a 

dia de cada colaborador e no ambiente organizacional. Analisando assim toda eficácia na 

tomada de decisão onde os colaboradores tenham interesse em desempenhar seu papel diante 

das situações existentes que envolvem a qualidade. 

As empresas estão atuando em um mercado bastante competitivo e acirrado, as 

mudanças estão a todo tempo, e muitas situações adversas, o desenvolvimento de qualidade 

tanto na gestão, tanto na equipe é um dos principais fatores que fazem com que a empresa, 

estabeleça seu sucesso, mantendo seu diferencial e crescendo continuamente sem olhar para a 

concorrência visando assim melhorias dentro da organização. 
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RESUMO 
Este estudo teve como objetivo identificar os atributos de qualidade dos candidatos a cargos 
eletivos que são considerados por eleitores de baixa renda. Em particular, verificar também se 
os eleitores beneficiados por programas sociais avaliam de forma diferente os atributos que 
influenciam a qualidade do candidato. Utilizou-se modelo capaz de analisar oito dimensões de 
qualidade de um candidato a cargo eletivo. Adotou-se metodologia quantitativa, com caráter 
descritivo e corte transversal. Os dados foram coletados por meio do formulário eletrônico 
TypeForm entre maio e julho de 2016. Obteve-se 508 questionários válidos, dentre os quais 
308 relaciona-se as famílias baixa renda e 272 as famílias não baixa renda. Os eleitores baixa 
renda em média são fidelizados a um partido político, provavelmente pela política 
assistencialista anunciada na campanha eleitoral. Nas famílias não baixa renda, os mesmos 
levam em consideração o plano de governo proposto e a capacidade do candidato cumprir seu 
mandato. O fato do eleitor ser beneficiário de algum programa social, os dados revelam que o 
eleitor baixa renda leva em consideração se os candidatos irão manter ou implantar novos 
programas, revelando que a continuidade dos programas é uma maneira de conquistar esse 
eleitorado. Nas famílias não baixa renda os dados evidenciam que esses eleitores também 
valorizam os programas sociais, neste caso programas educacionais que proporcionaram 
acesso ao ensino superior a diversas famílias. De um modo geral, independente da classe 
social, o brasileiro leva em consideração na hora de escolher seu voto se o candidato 
apresenta histórico de vida e política ilibado. 
Palavras–chave: Marketing Eleitoral; Família Baixa Renda; Comportamento do Eleitor. 
 
 

FACTORS AFFECTING THE QUALITY PERCEPTION OF 
CANDIDATES POLITICIANS : Analysis in the low-income voter vision 
 
ABSTRACT 
 This study aimed to identify the quality attributes of candidates to elective positions that are 
considered for low-income voters. In particular, also check if voters benefited by social 
programs evaluating differently attributes that influence the quality of the candidate. We used 
model capable of analyzing eight dimensions of quality candidate. Was adopted quantitative 
methodology, with character descriptive and cross-sectional. Data were collected through the 
electronic form called TypeForm, between the months of May, June and July 2016. Obtained 
508 valid questionnaires, which 308 relates to low-income families and 272 non-low-income 
families. Regarding the criteria to vote, the data show different behaviors among Brazilian 
voters and others different social classes. Low-income average voters are loyal to a particular 
political party, probably by welfare policy announced in the political campaign. While in the 
non-low-income families, they take into consideration the proposed government plan and the 
capacity to fulfill its mandate. Regarding the fact that voter be beneficiary of any social 
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program provided by the government, the data show that low-income voter takes into 
consideration whether the candidates will maintain or deploy new social programs, revealing 
that the continuity of social programs can be a way to conquer this electorate. In non-low-
income families the data show that these voters also value the social programs, in this case 
educational programs, which provided access to higher education for several families. In 
general, independent of social class, the Brazilian takes into consideration when choosing 
your vote if the candidate presents a history of life and political honest. 
KEYWORDS: Electoral Marketing; Family Low Income; Voter behavior. 
 

INTRODUÇÃO 

Tanto países em desenvolvimento como Peru, México, e Brasil, quanto países 

desenvolvidos como os Estados Unidos, vêm adotando políticas econômicas com caráter 

assistencialista (MARSIGLIA; SILVEIRA; CARNEIRO JUNIOR, 2005). Tais políticas estão 

pautadas em programas internacionalmente conhecidos como CTT - Conditional Cash 

Transfer (Transferência Condicionada de Renda) (ZUCCO; POWER, 2013).  

Além de benefícios como promoção ao crescimento econômico, redução da 

desigualdade de renda e extrema pobreza (FERRO; KASSOUF; LEVISON, 2010), alguns 

autores argumentam que tais programas têm efeito sobre a imagem dos candidatos 

(BAQUERO, 2007). As mesmas evidências podem ser encontradas no Peru com o programa 

Juntos (MEDEIROS; MARQUES, 2015), no México com o Oportunidades (SOUZA, 2014), 

e no Brasil com o programa Bolsa Família (HUNTER; POWER, 2007) 

Nesse contexto, é possível que os programas sociais venham sendo utilizados como 

vantagem estratégica nas campanhas eleitorais com foco no eleitorado de baixa renda. Corrêa 

(2015) afirma que as famílias mais pobres retribuem os benefícios recebidos pelos CTT’s, 

votando nos candidatos que disponibilizaram recursos em seu mandato. 

 Com a intenção de avançar os estudos sobre baixa renda e resultados eleitorais, a 

presente pesquisa propõe responder o seguinte questionamento: Na visão dos eleitores de 

baixa renda, quais são os principais atributos de qualidade dos candidatos a cargos eletivos? 

Buscando preencher essa lacuna, o objetivo deste estudo é identificar os atributos de 

qualidade dos candidatos a cargos eletivos que são considerados por eleitores de baixa renda. 

Em particular, pretende-se também verificar se os eleitores beneficiados por programas 

sociais avaliam de forma diferente os atributos que influenciam a qualidade do candidato. 

Nessa pesquisa condicionam-se o conceito famílias baixa renda ao que determina o 

Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, sendo “aquela que possua renda familiar mensal de 

até três salários mínimos” (BRASIL, 2015). Seguindo esse critério, a Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República (BRASIL, 2015), identificou a porcentagem de 34% 
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de famílias baixa renda distribuída na população brasileira. Nesse contexto, com um 

percentual significante, percebe-se nessa população uma potencial fonte de pesquisa. 

O estudo dessa temática se faz pertinente, pois observa-se que as ferramentas do 

Marketing Eleitoral oferecem vantagem competitiva aos candidatos que buscam utiliza-las, 

levando ao eleitor uma imagem positiva do candidato (GARCIA; MAIA; BILHALVA, 2014). 

Destaca-se que a escolha do candidato é uma decisão racional do eleitor, que além de 

características éticas e habilidades técnicas, o votante também observa os atributos individuais 

que cada candidato possui (BORBA, 2005).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Para identificar os atributos de qualidade dos candidatos a cargos eletivos que são 

considerados por eleitores de baixa renda, optou-se por metodologia quantitativa, com caráter 

descritivo e corte transversal. Com a intenção de otimizar a pesquisa, adotou-se coleta 

primária de dados por meio do formulário eletrônico TypeForm. Para representar as famílias 

baixa renda, definiu-se pelas famílias brasileiras como população a ser pesquisada. 

Posteriormente as respostas foram inseridas ao formulário eletrônico para reunião dos dados. 

Sendo assim, classifica-se a amostra como não probabilística por acessibilidade. Ressalta-se 

que a coleta dos dados estendeu-se entre os meses de maio, junho, e julho de 2016. 

 Shama (1976) considera importante que o candidato obtenha imagem de qualidade 

perante aos eleitores. Nesse sentido, utilizou-se o questionário de Monte-Mor e Quintino 

(2014) como ferramenta para coletar os dados. O mesmo visa mensurar os atributos de 

candidatos nas visões dos votantes brasileiros e norte-americanos. O questionário foi 

estruturado em 23 (vinte e três) perguntas, divididas em 09 (nove) construtos. Adotando-se a 

Escala de Likert composta de cinco posições. 

 Considera-se o primeiro questionamento sobre a remuneração total da família como 

pergunta controle. As respostas foram devidamente validadas conforme a pergunta controle. 

Obteve-se um total de 580 respondentes, sendo que 308 respostas abrangem as famílias 

consideradas como baixa renda, e 272 respostas abrangem outras classes sociais.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

TABELA 1: DIFERENÇA DE MÉDIAS DE ELEITORES BAIXA RENDA E NÃO BAIXA RENDA 

Variáveis 

NÃO BAIXA RENDA BAIXA RENDA Diferença de médias 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Não Bx 
Renda - Bx 
Renda 

P(|T| > |t|) 

Critério do Voto (y) 4,33 0,75 4,06 0,90 0,27 0,00*** 

Planejamento de Governo 3,86 0,74 3,84 0,74 0,02 0,68 
Identidade Partidária 2,98 0,97 3,22 0,90 -0,23 0.00*** 
Confiabilidade 3,72 0,64 3,68 0,65 0,04 0.43 
Conformidade 4,14 0,66 4,11 0,66 0,03 0.57 
Durabilidade 3,76 0,80 3,53 0,99 0,23 0,00*** 
Relacionamento 3,67 0,68 3,70 0,65 -0,03 0,55 
Imagem 2,37 0,84 2,72 0,86 -0,34 0,00*** 
Exposição eleitoral 1,80 0,76 2,21 0,94 -0,41 0,00*** 
Gênero 0,48 0,50 0,57 0,50 0,52 0,02** 
Interesse por política 3,05 0,77 2,48 0,97 0,57 0,00*** 
Idade 36,61 10,49 28,03 17,15 8,47 0,00*** 
Escolaridade 6,87 1,09 4,83 1,42 2,03 0,00*** 
Quantidade de filhos 0,99 1,10 0,96 1,36 0,03 0,78 
Beneficiário de CTT 0,96 0,19 0,66 0,47 0,30 0,00*** 

Fonte: Dados da pesquisa. ** e *** representam coeficientes significativos a 5% e 1%, respectivamente. 

 Comparando os resultados com significância, evidencia-se que as famílias baixa renda 

levam mais em consideração os atributos: identidade partidária (M=3,22), imagem do 

candidato (M=2,72) e exposição eleitoral (M=2,21) do que as famílias não baixa renda. Os 

dados revelam que as famílias baixa renda são mais fidelizadas a um partido político. Nesta 

circunstância, Zucco e Power (2013) revelam vantagens eleitorais em uma possível reeleição 

aos candidatos que implantaram programas sociais em seus governos. Tal fato indica os 

motivos que levaram a reeleição do Partido dos Trabalhadores por duas vezes consecutivas 

para a presidência do Brasil (HUNTER; POWER, 2007). Nesse sentido, por serem mais 

suscetíveis aos benefícios (CORRÊA, 2016; SOUZA, 2014), evidencia-se que os CTT’s 

podem influenciar a decisão de voto desse eleitorado (ZUCCO; POWER, 2013). 

 Os dados também sugerem que em comparação as outras classes sociais, as famílias 

baixa renda levam em conta características relacionadas à aparência, carisma e marketing 

pessoal na hora de decidir seu voto (ZUCCOLOTTO; SILVA; GARCIA, 2005). O resultado 

evidencia motivos que levaram candidatos como Tiririca (cantor e humorista), Romário (ex-

atleta) e Collor de Melo (fator aparência) a obter vitórias em suas respectivas corridas 

eleitorais (MONTE-MOR; QUINTINO, 2014). 

 Em relação a variável dependente (Y=sou muito criterioso na escolha de meus 

candidatos), como relatado anteriormente na Tabela 2, observa-se que em média ambas as 



 

11141 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

amostras são criteriosas ao escolher seu candidato. Nas famílias não baixa renda encontrou-se 

(M=4,33), enquanto nas famílias baixa renda (M=4,06).  

 

 

 Com o objetivo de identificar o grau de associação dos atributos de qualidade do 

candidato (MONTE-MOR; QUINTINO, 2014) com a variável dependente (Y=sou muito 

criterioso na escolha de meus candidatos), analisa-se os resultados conforme Tabela 2. 

Levando-se em consideração o total dos eleitores, inseriu-se no Painel B as seguintes 

variáveis de controle: dummies de gênero, interesse por política, idade, escolaridade, 

quantidade de filhos, renda familiar total, e se é beneficiário de programas sociais. 

TABELA 2: RESULTADOS DA REGRESSÃO LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO VARIÁVEIS 

SEM CONTROLE E COM CONTROLE 

Painel A – Sem controle 

 NÃO BAIXA RENDA BAIXA RENDA 
Atributo dos Candidatos Coeficiente P>|t| Coeficiente P>|t| 
Planejamento de Governo 0,37*** 0,00 0,53*** 0,00 
Identidade Partidária 0,92** 0,03 0,05 0,31 
Confiabilidade 0,15** 0,03 0,20*** 0,01 
Conformidade 0,78 0,23 -0,04 0,55 
Durabilidade 0,59 0,32 -0,01 0,70 
Relacionamento -0,05 0,39 -0,09 0,30 
Imagem -0,02 0,65 0,00 0,96 
Exposição eleitoral -0.11 0,06 -0.03 0,61 
Número de observações                         272          308  

Painel B – Com controle 
 NÃO BAIXA RENDA BAIXA RENDA 
Atributo dos Candidatos Coeficiente P>|t| Coeficiente P>|t| 
Planejamento de Governo 0,34*** 0,00 0,49*** 0,00 
Identidade Partidária 0,04 0,35 0,08 0,13 
Confiabilidade 0,15** 0,02 0,22*** 0,00 
Conformidade 0,03 0,54 -0,06 0,44 
Durabilidade 0,03 0,55 -0,05 0,36 
Relacionamento -0,04 0,51 -0,04 0,62 
Imagem 0,00 0,92 0,02 0,75 
Exposição eleitoral -0,09 0,12 -0,00 0,92 
Gênero 0,06 0,44 -0,12 0,19 
Interesse por política 0,21*** 0,00 0,15*** 0,00 
Idade 0,01*** 0,01 0,00 0,10 
Escolaridade -0,00 0,91 -0,00 0,83 
Quantidade de filhos -0,01 0,71 -0,06 0,13 
Renda familiar total 0,00 0,83 -0,05 0,43 
Beneficiario de programas sociais -0,07 0,70 -0,07 0,49 
Número de observações                        272          308   
Fonte: Elaboração própria. ** e *** representam coeficientes significativos a 5% e 1%, respectivamente. 
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 Com 99% de confiança, pode-se dizer que o atributo planejamento de governo (Não 

baixa renda: 0,37 e Baixa renda: 0,53) está associado positivamente ao critério de escolha do 

eleitor brasileiro, independente da sua classe social. Nesse contexto, sugere-se que as 

propostas políticas dos candidatos, bem como sua equipe de governo, tem impacto na decisão 

do eleitor brasileiro com interesse por política. (CORRÊA, 2015).  

 Em relação ao atributo confiabilidade do candidato (Não baixa renda: 0,15 e Baixa 

renda: 0,20), que versa sobre o nível de confiança do eleitor em relação ao candidato. 

Respectivamente pode-se afirmar com 95 e 99% de confiança, que ambas as amostras estão 

associadas positivamente ao critério de escolha dos eleitores. Os dados vão de encontro com a 

pesquisa de Borba (2005), pois reflete-se que o eleitor brasileiro ao escolher seu candidato, 

analisa as habilidades técnicas (planejamento) e éticas (confiabilidade). 

 Ainda no Painel A, nota-se que com 95% de confiança, apenas as famílias não baixa 

renda associam positivamente o atributo identidade partidária (0,92) com o critério de 

escolha. Neste contexto, conforme analisado anteriormente na Tabela 3, os dados sugerem 

que as famílias alta renda votam em partidos políticos contrários as famílias baixa renda. 

Nesse sentido, conforme evidenciado por grande parte da imprensa nacional e internacional, o 

movimento popular realizado no ano de 2016 a favor do impeachment da então presidente 

Dilma Rousseff, pode ter influenciado esses eleitores a visualizar o Partido da Social 

Democracia Brasileira – PSDB, rival direto do PT nas últimas eleições presidenciais, como 

uma solução para os problemas econômicos enfrentados pelo país (BBC, 2016; G1, 2016). 

 No Painel B, ao inserir as variáveis de controle, constata-se que o atributo identidade 

partidária (0,04) perde significância nas famílias não baixa renda. Porém, observa-se com um 

intervalo de 99% de confiança, que as variáveis interesse por política (0,21) e idade (0,01) 

influenciam positivamente nas decisões do votante. Nesse contexto, sugere-se que o eleitor 

alta renda ganha maturidade política com avanços da idade e quando possui interesse por 

política, perdendo significância se o candidato faz parte de um determinado partido político. 
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Com a intenção de verificar como os atributos de qualidade são percebidos na visão 

dos eleitores beneficiários e não beneficiários de programas sociais, realizou-se regressão com 

interação adicional a esta a variável. O objetivo é identificar o efeito adicional sobre a 

variável dependente (Y=sou muito criterioso na escolha de meus candidatos). Analisam-se os 

resultados conforme Tabela 3. 

Nas famílias baixa renda que não recebem benefícios sociais, os atributos 

planejamento de governo (0,51) e confiabilidade do candidato (0,33) surgem com intervalo de 

99% de confiança, como elementos que exercem influência no critério de voto desse 

eleitorado. Portanto, revela-se que o eleitor baixa renda, mesmo sem receber nenhum 

beneficio social do governo, associa as propostas políticas do candidato com a perspectiva de 

que realmente sejam cumpridas. 

Identifica-se também que o atributo exposição eleitoral (-0,21) é negativamente 

associado em relação à variável dependente. Nesse sentido, de acordo com a Tabela 1 aponta-

se que existe um grande número de pessoas desinteressadas por política, nenhum interesse 

TABELA 3: INTERAÇÃO ENTRE OS ATRIBUTOS E SER BENEFICIÁRIO DE PROGRAMAS 

 NÃO BAIXA RENDA BAIXA RENDA 
Atributo dos Candidatos Coeficiente P>|t| Coeficiente P>|t| 
Planejamento de Governo 0,49 0,74 0,51*** 0,00 
Identidade Partidária 0,35 0,30 0,01 0,80 
Confiabilidade -1,00*** 0,00 0,33*** 0,00 
Conformidade 0,07 0,75 -0,08 0,55 
Durabilidade -0,30 0,67 0,20 0,73 
Relacionamento 1,05 0,23 -0,08 0,41 
Imagem -0,12 0,84 0,12 0,11 
Exposição eleitoral -0,12 0,84 -0,21*** 0,00 
INT_Planejamento de Governo -0,15 0,91 -0,04 0,75 
INT_Identidade Partidária -0,33 0,34 0,11 0,31 
INT_Confiabilidade 1.18*** 0,00 -0,13 0,34 
INT_Conformidade -0,04 0,85 0,01 0,92 
INT_Durabilidade 0,33 0,64 -0,08 0,33 
INT_Relacionamento -1,10 0,21 0,05 0,75 
INT_Imagem -0,13 0,83 -0,15 0,21 
INT_Exposição eleitoral 0,03 0,96 0,30*** 0,00 
Gênero 0,08 0,34 -0,13 0,15 
Interesse por política 0,23*** 0,00 0,13** 0,01 
Idade 0,01*** 0,00 0,00*** 0,00 
Escolaridade -0,01 0,79 -0,01 -0,10 
Quantidade de filhos -0,02 0,49 -0,05 -0,13 
Renda familiar total 0,02 0,54 -0,03 -0,17 
Número de observações                        272          308   
Fonte: Elaboração própria. ** e *** representam coeficientes significativos a 5% e 1%, respectivamente. 
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(19,16%) e pouco interesse (29,55%), sendo um possível motivo que leva a essas famílias não 

levar em consideração a presente variável como critério de voto. 

Os resultados revelam que o comportamento do eleitor baixa renda que recebe 

benefícios sociais são influenciados pelos debates políticos entre os candidatos. Nessa 

perspectiva, sugere-se que nas campanhas eleitorais o eleitor leva em consideração o 

candidato que afirma a continuidade dos CTT’s. Com o objetivo de conquistar esse 

eleitorado, os candidatos devem propagar com intensidade os programas sociais que por 

ventura pretendem manter, ou se for o caso, implantar. 

 

CONCLUSÕES 

 O presente estudo teve como objetivo identificar os atributos de qualidade dos 

candidatos a cargos eletivos que são considerados por eleitores de baixa renda. Em particular, 

buscou-se também verificar se os eleitores beneficiados por CTT’s avaliam de forma diferente 

os atributos que influenciam a qualidade do candidato. Em relação ao critério de voto, os 

dados revelam comportamentos distintos entre os eleitores brasileiros nas diferentes classes 

sociais. Os eleitores baixa renda em média são fidelizados a um determinado partido político, 

provavelmente pela política assistencialista anunciada na campanha política. Enquanto nas 

famílias não baixa renda, evidencia-se que esse eleitorado vota em partidos políticos 

diferentes do eleitor baixa renda. Os mesmos levam em consideração o plano de governo 

proposto pelo candidato e a capacidade do mesmo cumprir seu mandato. 

 Observa-se também que o eleitor brasileiro de um modo geral, independente da classe 

social, leva em consideração na hora de escolher seu voto se o candidato apresenta histórico 

de vida e política ilibado. Nessa perspectiva, sugere-se que após diversos escândalos políticos 

anunciados nas mídias nacionais e internacionais, a população brasileira busca candidatos que 

não tenha seu nome envolvido em alguma comissão parlamentar de inquérito. 

 Em relação ao fato do eleitor ser beneficiário de algum programa social 

disponibilizado pelo governo, os dados revelam que o eleitor baixa renda leva em 

consideração se os candidatos irão manter ou implantar novos CTT’s, revelando que a 

continuidade dos programas sociais pode ser uma maneira de conquistar esse eleitorado. Nas 

famílias não baixa renda os dados evidenciam que esses eleitores também valorizam os 

programas sociais, neste caso programas educacionais como o PROUNI e FIES, que 

proporcionaram acesso ao ensino superior a diversas famílias. 
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 Este estudo contribui com o avanço das pesquisas relacionadas ao Marketing Eleitoral, 

especificamente aos atributos de qualidade de um candidato associados ao critério de voto. 

Acrescenta-se também informações sobre política assistencialista e seus impactos nos 

resultados eleitorais. Como contribuição prática, os resultados proporcionam aos candidatos a 

possibilidade de traçar estratégias com o objetivo de conquistar o eleitor brasileiro, 

independente da sua classe social. 

 Admite-se que a pesquisa possui algumas limitações. O ano corrente é eleitoral, onde 

os eleitores irão escolher os prefeitos e vereadores. E os dados foram obtidos em um período 

conturbado na política brasileira, culminando com o impeachment da então presidente Dilma 

Rousseff. Em ambos casos, pelo calor da emoção que é natural nas campanhas políticas, os 

resultados podem distanciar do real comportamento eleitoral das famílias brasileiras. 

 Para futuras pesquisas, utilizando o modelo de Monte-Mor e Quintino (2014), 

aconselha-se realizar estudo comparativo entre países que implantaram programas sociais em 

seus governos. Conforme estudado na presente pesquisa, sugere-se países em 

desenvolvimento como México e Peru. Recomenda-se também diminuir o critério que 

condiciona a família baixa renda, buscando uma amostra que realmente reflete o 

comportamento dos eleitores beneficiários de programas sociais. 
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RESUMO: O seguinte artigo tem o objetivo de descrever todo o processo de produção do 
aplicativo Glub, desenvolvido com o intuito de informar pescadores e marisqueiras das 
comunidades no entorno da baía de Todos os Santos os riscos a que estão expostos em seu 
ambiente de trabalho e os direitos assistenciais e previdenciários que os assistem. O aplicativo 
se torna uma importante ferramenta devido à falta de políticas públicas e da disponibilidade 
de informações tanto na internet quanto em livros sobre as condições e os riscos no trabalho 
da pesca e mariscagem. O aplicativo foi desenvolvido com o App Inventor 2, ferramenta 
voltada para o desenvolvimento de softwares para o sistema operacional Android, já que tal 
sistema está presente na maioria dos celulares e tablets. A ferramenta utilizada é gratuita e 
tem finalidade educacional.  
Palavras–chave: aplicativo educacional, baía de Todos os Santos, saúde no trabalho, riscos, 
inovação tecnológica 
 

 
INFORMATIONAL TOOL FOR THE PREVENTION OF HEALTH 
RISKS AT WORK 

 
ABSTRACT: The following article aims to describe the entire production process of Glub 
application, developed in order to inform fishermen and seafood collectors of communities 
around the Bay of All Saints the risks they are exposed to in their work environment and 
rights assistance and pension assisting them. The application becomes an important tool due 
to lack of public policies and the availability of information both on the internet and in books 
about the conditions and risks at work fishing and shellfish. The application was developed 
with App Inventor 2, dedicated tool for the development of software for the Android 
operational system, as this system is present in most mobile phones and tablets. The tool used 
is free and has educational purpose. 
KEYWORDS: educational app, Bay of All Saints, health at work, risks, technological 
innovation 
 

INTRODUÇÃO 

 A baía de Todos os Santos é a segunda maior baía do mundo, possui 1.233 km² de 

extensão e abrange 17 municípios. As comunidades pesqueiras dessa região têm como 

principal fonte de renda a pesca artesanal com uma produção de 80.000t por ano, segundo o 

Sistema Nacional de Informações da Pesca e Agricultura. Apesar do grande número de 
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pescadores artesanais, cerca de 114.478 pescadores nessa região, essa profissão ainda carece 

de normas que a regulamentem. (SISRGP, 2016) 

Apesar da importância que a região litorânea tem para a economia do país, ainda é 

difícil encontrar informações sobre pesca artesanal e a mariscagem (coleta de moluscos e 

crustáceos) tanto em livros quanto na internet. Essa falta de informações aumenta o risco a 

que esses agentes pesqueiros estão expostos diariamente, já que muitas vezes desconhecem os 

problemas causados pela frequente exposição ao sol, hidratação inadequada, uso do corpo 

para condução de cargas excessivas, ataques de animais marinhos e contaminação por 

produtos tóxicos e resíduos sólidos. As exigências deste tipo de trabalho bem como os 

imperativos econômicos que condicionam estes trabalhadores a atuarem, cotidianamente, na 

pesca e mariscagem faz com que não tomem cuidados necessários e apropriados para 

evitarem doenças crônicas não-transmissíveis como problemas ortopédicos e problemas de 

visão. 

Com base na proposta de que o acesso à informação pode auxiliar na prevenção de 

riscos à saúde no trabalho, foi desenvolvido o aplicativo Glub, que tem como objetivo 

informar aos agentes destas comunidades pesqueiras os riscos a que estão expostos e dar 

acesso, de modo mais prática e rápida, ao site do Ministério da agricultura (que, a partir de 

maio de 2016 passou a centralizar as ações do extinto Ministério da pesca e aquicultura) para 

que possa ser verificado a situação específica de cada RGP e informações sobre alguns 

cuidados que podem ser tomados ao exercerem suas atividades laborais.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Para produzir o aplicativo foi utilizado o App Inventor 2, ferramenta educacional do 

Google voltada para o desenvolvimento de aplicativos para o sistema operacional Android. É 

uma ferramenta gratuita e com fins educacionais, que facilita a criação de aplicativos de 

maneira intuitiva, podendo ser utilizada tanto por quem já tem contato com a programação, 

quanto por quem está interessado apenas em aprender a programar. 

Para filtrar as informações mais pertinentes a integrarem o Glubforam aplicados em 

torno de 150 questionários pré-elaborados sobre saúde e doenças crônicas não transmissíveis 

ocasionadas por falta de cuidados. Com vistas a facilitar a tabulação de dados o questionério 

foi formatado em uma plataforma específica do programa Sphinxcuja base de dados, ao ser 

alimentada permite o cruzamento e a tabulação rápida dos dados nela inseridos. Por meio dos 

resultados obtidos, foram discutidas em reuniões de pesquisa e sessão de orientação, as 
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informações que estariam contidas no aplicativo, de modo a contemplar os pontos mais 

importantes ligados as práticas laborativas de pescadores e marisqueiras. 

Durante a elaboração do Glub foram executados vários processos que culminaram em 

etapas para a construir as funções presentes no aplicativo. Ao se desenvolver um aplicativo é 

necessário pensar tanto em seu conteúdo, para que se torne relevante, quanto em sua 

aparência, para que se torne confortável a utilização do usuário. Aplicativos feios e difíceis de 

serem utilizados acabam desfavorecendo o aplicativo, assim, design e funcionalidade devem 

cooperar entre si, sendo o primeiro a principal característica que torna qualquer programa 

mais atrativo. 

Para selecionar as informações sobre saúde no trabalho foram analisados os dados 

obtidos através da tabulação dos questionários e estudados materiais sobre saúde, sendo esses 

artigos, livros e do trabalho de TCC Análise dos riscos ocupacionais identificados nas 

atividades laborais exercidas pelas marisqueiras no município de Saubara – Bahia junto a 

orientadora prof. Luciana Alves para que houvesse melhor compreensão dos riscos na 

atividade de pesca e mariscagem na baía de Todos os Santos. As discussões sobre este TCC 

foram fundamentais, pois docentes especializadas na área de segurança do trabalho que atuam 

no campus puderam auxiliar no esclarecimento de dúvidas e no aprofundamento de reflexões.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As discussões giraram em torno dos resultados obtidos por meio dos questionários 

aplicados nas comunidades Acupe e Trapiche em Santo Amaro, Baiacu e Matarandiba em 

Vera Cruz e Santiago do Iguape e Engenho da Cruz em Cachoeira. A partir dos resultados, foi 

possível visualizar quais os problemas que mais acarretam os pescadores e marisqueiras na 

região do Recôncavo Baiano e baía de Todos os Santos, além do acesso ao sistema público de 

saúde e os meios pelos quais podem obter medicamentos. Dentre as doenças com maior 

índice de incidências foram encontradas diabetes, elevação da pressão arterial, dificuldades de 

visão e problemas ortopédicos, sendo este último o de maior incidência dentre os demais. 
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Tabela1. Principais doenças crônicas não transmissíveis relatadas por pescadores e 
marisqueiras través dos questionários. 
Principaisproblemas Especifico Causa 

Ergonômico/Físico Problemas ortopédicos Transporte de insumos; má postura. 
Doenças Ocupacionais Hipertenção arterial Exposição 
Ambiental Saneamento/contaminação Resíduos químicos 

Acidentes Biológico/Quimico 
Picadas de animais; cortes; 
Bactérias, vírus, fungos. 

 

Por meio dos debates sobre os artigos de saúde, foram produzidos os textos sobre 

segurança no trabalho, evidenciando aqueles problemas que mais acarretam os pescadores e 

marisqueiras. O principal foco do trabalho foram os problemas ortopédicos, ocasionado pelo 

excesso de carga por tração humana. É possível visualizar por meio do contato com esses 

trabalhadores e pelas fotografias disponíveis no aplicativo que, por falta de um meio de 

transportar seus pescados, os conduzem por tração humana e de maneira irregular. Esta 

prática, corriqueira e diária, em consequência, ocasiona lesões irreversíveis na coluna 

vertebral, sendo esse o órgão de sustentação mais importantes do corpo. A postura irregular e 

os esforços repetitivos, aliados às sobrecargas para o transporte de utensílios, artefatos e 

produtos coletados no mar também respondem por dores e lesões na coluna. 

A frequente exposição ao sol enfrentada por pescadores e marisqueiras sem a proteção 

adequada, ocasiona danos a pele como queimaduras e pode levar a desidratação. Já não 

bastasse as temperaturas e cargas extremas, esses trabalhadores enfrentam o risco diário de 

acidentes, já que passam grande parte do dia no mar sem nenhum tipo de segurança, esses 

acidentes variam de cortes ao manusearem utensílios a afogamentos pela virada de 

embarcações, quando se deslocam ou retornam dos locais de pesca. Muitos desses 

trabalhadores, apesar de atuarem diariamente no mar, não sabem nadar. Vale salientar que a 

exposição ao sol e ao mar é imprescindível para a realização de coleta de mariscos, moluscos 

e para a pesca artesanal. Assim, não é possível evitar o contato com esses dois agentes físicos 

no exercício das atividades. 

Outro ponto relevante a ser evidenciado são os riscos trazidos por agentes biológicos, 

como bactérias, fungos e até mesmo seres marinhos. Muitas marisqueiras entrevistadas 

apresentavam infecções na pele ocasionada por fungos e bactérias. Ao realizar a coleta de 

mariscos, muitas dessas trabalhadoras acabam lesionando a pele devido à falta de 

equipamentos adequados para desenvolver a coleta e o beneficiamento, facilitando a ação 

desses agentes biológicos. Já os pescadores estão expostos a animais marinhos nocivos à 
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saúde como peixes que possuem ferrão ou até mesmo veneno (arraia, baiacu, serpentes 

marinhas e niquim), o ataque de uma criatura marinha pode acometer dores excessivas, 

chegando até a repercutir na perda de um membro ou mesmo levar à morte. 

Longos períodos de trabalho, somados a falta de descanso, acabam desgastando os 

agentes pesqueiros e os submetendo a um nível elevado de estresse, agravando, assim, o seu 

estado de saúde já que estes não têm tempo de cuidarem da saúde de forma adequada. Além 

disso, o acesso à saúde pública não acontecer de maneira fácil. 

 

Figuras 1 e 2. Pescador manuseando facão sem qualquer tipo de segurança e 
marisqueira realizando atividade com postura inadequada, respectivamente. 
 

Outro ponto discutido foi o público-alvo do aplicativo, que é voltado para jovens 

residentes nas comunidades pesqueiras da Baía de Todos os Santos, uma vez que mantêm 

contato maior e cotidiano com as novas tecnologias e a internet. Por ser uma importante 

profissão nas comunidades pesqueiras, a pesca se torna uma prática e negócio familiar, que 

engloba não apenas aqueles agentes que realizam a coleta dos pescados, mas todos que 

participam indiretamente, auxiliando tanto na alimentação quanto no manuseio dos 

instrumentos e no transporte do produto, sendo esses em sua maioria familiares do principal 

agente deste conjunto. Assim, jovens que estudam nas redes estaduais e federal da região 

serão os disseminadores das informações que devem chegar aos pescadores e marisqueiras. 

Ao analisar esses pontos, foi possível filtrar e formular as informações mais pertinentes a 

estarem presentes no Glub, de modo a torná-las mais objetivas e claras para que a utilização 

do software não seja complicada e cansativa ao público-alvo.  

A aparência de um software é outro ponto fundamental para torná-lo atrativo. Para 

compor o aplicativo foram pesquisados recursos visuais e encontrado um pacote de ícones 

composto por imagens que tivessem relação com o tema abordado, sendo cada ícone o mais 

relacional possível com a função que lhe é atribuída. Ao mesmo tempo, privilegiou-se que os 
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ícones mantivessem aparência leve e lúdica, além dos seus botões estarem dispostos de 

maneira que facilite localizá-los. 

O Glub tem como principais funções o acesso ao banco de imagens, composto por 

fotografias dos pescadores e marisqueiras das comunidades no entorno da baía de Todos os 

Santos atuando em seu ambiente de trabalho. Esta opção objetivou que os usuários possam 

visualizar no aplicativo os agentes do sistema pesqueiro atuando nos respectivos locais de 

trabalho. Outra função imprescindível é a consulta ao RGP. Por meio do aplicativo se torna 

fácil e rápido consultar a situação do registro de pesca do pescador, para que saibam a 

situação cadastral e possam acessar benefício como o Seguro-Defeso e recursos 

previdenciários.  

Ao utilizar o aplicativo, os agentes das comunidades pesqueiras têm acesso a 

informações sobre alguns dos direitos que os assistem e alguns dos perigos da profissão. 

Assim como alguns cuidados que podem ser tomados para evitar lesões leves ou até mesmo 

lesões graves, como a ingestão regular de água, o uso de protetor solar, postura correta para 

levantar peso e uma alimentação balanceada antes de desenvolverem o trabalho. 

 

Figuras 3 e 4. Capturas de tela do aplicativo em funcionamento, sendo 
elas o menu principal e a tela contendo as informações da pesquisa 
respectivamente. 

 

CONCLUSÕES 

Após a realização da pesquisa e o contato informal com pescadores e marisqueiras, foi 

perceptível o descaso dos órgãos públicos quanto a saúde destes trabalhadores, pois 
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desconhecem os riscos a que estão expostos em seu ambiente de trabalho, que são diversos, e 

apresentam doenças graves como problemas ortopédicos, hipertensão e diabetes, decorrente 

de a atuação profissional. Muitas vezes, estes agentes não reconheciam tais doenças como 

graves e não as tratavam de maneira adequada, agravando o quadro geral de saúde. 

O aplicativo Glub objetiva ser uma ferramenta informativa, para que esses trabalhadores 

tenham acesso de maneira rápida e fácil a informações pertinentes sobre a sua profissão, como 

os direitos que lhes assistem e alguns cuidados diários que podem ser tomados para que sejam 

evitados danos à saúde. 
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RESUMO: O presente artigo objetiva identificar, através da análise das matérias 
publicadas no site do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, 
quais as informações mais evidenciadas pela Comunicação Social do campus João 
Pessoa, tendo em vista seu compromisso em divulgar o conhecimento científico e 
tecnológico produzido internamente. A metodologia escolhida para esse fim foi a 
análise de conteúdo das publicações dos meses de setembro e outubro de 2015, 
totalizando 71 matérias. A pesquisa parte de levantamentos bibliográficos, abordando 
os conceitos de comunicação pública e divulgação científica. Através da análise das 
matérias publicadas pelo IFPB campus João Pessoa constata-se que há um 
compromisso com a formação educativa e cidadã da sociedade, diante da ocorrência de 
conteúdos jornalísticos que tratam das temáticas “Educação” e “Inclusão”. Por outro 
lado, observa-se que assuntos ligados à “Ciência e Tecnologia”, “Sustentabilidade” e 
“Cultura e Artes” ainda carecem de uma divulgação mais expressiva. 
Palavras–chave: comunicação pública, divulgação científica, IFPB. 
 

 
FRAGMENTS OF EVERYDAY: analysis of journalistic content IFPB -
Campus João Pessoa published in the institutional site 
 
ABSTRACT: This article aims to identify, through the analysis of materials published on the 
website of the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, which 
information most evidenced by the Social Communication campus João Pessoa, in view of its 
commitment to disseminating scientific knowledge and technological produced domestically. 
The methodology chosen for this purpose was the content analysis of publications from 
September and October 2015, totaling 71 news. The survey of literature surveys, addressing 
the public communication concepts and scientific dissemination. Through the analysis of 
articles published by IFPB campus Joao Pessoa it appears that there is a commitment to 
educational training and citizen of society, on the occurrence of journalistic content that 
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address the theme "Education" and "inclusion". On the other hand, it notes that issues related 
to "Science and Technology", "Sustainability" and "Culture and Arts" still lack a more 
significant disclosure. 
KEYWORDS: public communication, science communication, IFPB. 
 

INTRODUÇÃO 
A comunicação pública considera a informação como instrumento de acesso ao 

conhecimento e aos direitos individuais e coletivos do cidadão. O conceito de Comunicação 

Pública, no Brasil, ainda está em desenvolvimento. Geralmente, a definição está relacionada 

às áreas de Comunicação Organizacional, Comunicação Científica, Comunicação 

Governamental, Comunicação Política e às estratégicas de Comunicação da Sociedade Civil 

Organizada (BRANDÃO, 2012). Por estar nesse entremeio, a Comunicação Pública estaria 

ligada ao processo de construção da cidadania ao cumprir seu papel de informar os cidadãos. 

Neste artigo, aborda-se a Comunicação Pública no âmbito da Comunicação Organizacional e 

Comunicação Científica.  

Em organizações, a comunicação tem a finalidade de criar e estabelecer um 

relacionamento com os diversos públicos da instituição, colaborando para construir uma 

identidade e uma imagem dessa organização. A Comunicação Pública, na ótica de Duarte 

(2012) deve extrapolar o simples ato de informar, passando, dessa forma, a ser entendida 

como um dos meios de fornecer conhecimento ao cidadão sobre temas, políticas, ações e 

projetos de interesse coletivo, que podem levá-lo a tomar determinadas posições e agir para 

interferir na realidade em que está inserido. Portanto, para Duarte (2012, p.59), a atuação da 

Comunicação Pública exige: 

 

a) compromisso em privilegiar o interesse público em relação ao interesse individual 
ou corporativo;  
b) centralizar o processo no cidadão;  
c) tratar comunicação como um processo mais amplo do que informação;  
d) adaptação dos instrumentos às necessidades, possibilidades e interesses dos 
públicos;  
e) assumir a complexidade da comunicação, tratando-a como um todo uno.  

 

Dessa forma, a Comunicação Pública deve ser utilizada como ferramenta para o 

fortalecimento da cidadania, na medida em que incorpora o pressuposto da transparência, não 

só como obrigação legal, mas um de seus valores institucionais. Nessa perspectiva, o foco do 

processo da Comunicação Pública deve ser o cidadão, garantindo o acesso à informação, à 

expressão e ao diálogo. 
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No âmbito da Comunicação Pública, a divulgação científica se refere à diversidade de 

atividades que buscam estabelecer a interação entre a ciência e o cotidiano das pessoas, com o 

objetivo de despertar o interesse da sociedade por esses assuntos. A divulgação científica 

pode ser entendida como a atividade de difundir os conhecimentos científicos produzidos em 

diversas áreas do saber (ZAMBONI, 2001). Para isso, são utilizados diferentes recursos, 

técnicas e processos com a finalidade de veicular as informações científicas e tecnológicas, a 

exemplo do jornalismo científico, livros didáticos, aulas, cursos de extensão, folhetos e 

campanhas educativas de determinadas áreas, fascículos de ciência e tecnologias, além de 

programas especiais de rádio, televisão, documentários, etc.  

Kunsch (1992, p. 09-10), se referindo a universidades, destaca que elas precisam 

“canalizar suas potencialidades no sentido da prestação de serviço à comunidade, revigorando 

os seus programas de natureza cultural e científica e procurando irradiar junto à opinião 

pública a pesquisa, os debates, as discussões [...]”. Assim como nas universidades, os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia precisam articular o seu plano de 

comunicação para difundir o conhecimento científico produzido através dos seus canais de 

relacionamento.  

No campus João Pessoa, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba, a produção noticiosa é responsabilidade de duas jornalistas e dois estagiários de 

comunicação, que integram a Coordenação de Comunicação Social. Diariamente, o trabalho 

da equipe consiste na produção de notícias, reportagens e notas, postadas no site oficial do 

IFPB, principal canal de divulgação institucional. No portal, temas ligados à educação, à 

pesquisa e aos projetos de extensão desenvolvidos por servidores e alunos dividem espaço 

com comunicações internas sobre cursos de capacitação, avisos sobre mudanças no horário 

das aulas, inscrições para processos seletivos e informações sobre vagas de estágio. O campus 

João Pessoa também possui uma fanpage no Facebook , com mais de 3 mil seguidores. Na 

página, são publicados os links das principais notícias do campus e do IFPB, postadas no site 

oficial, e são compartilhadas fotos de eventos, como certificações, colação de grau, 

seminários, minicursos, competições esportivas e culturais.  

Sabe-se que as notícias contribuem para a construção da nossa visão de mundo 

(ALSINA, 2009), por isso, acredita-se que por meio das informações disseminadas nesses 

canais institucionais, a sociedade e os sistemas de mídia reconhecem o papel do IFPB no 

desenvolvimento econômico, científico e tecnológico da região.  

Assim, o presente trabalho tem como objetivo conhecer quais as informações mais 

evidenciadas e os assuntos com déficit de divulgação no campus João Pessoa, a partir da 
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análise do conteúdo jornalístico publicado no site do IFPB. Para esse fim, optou-se pela 

metodologia da análise de conteúdo do material compartilhado durante os meses de setembro 

e outubro de 2015, totalizando 71 matérias. 

Reforça-se, portanto, a importância da análise do conteúdo divulgado nestes canais 

institucionais, pois são através dessas matérias que a sociedade e os sistemas midiáticos são 

informados quanto aos avanços da educação profissional e tecnológica no estado, bem como 

oportunidades para cursos de nível médio, superior e de pós-graduação, e tem conhecimento 

sobre o próprio papel do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba no 

desenvolvimento da região. Acredita-se, também, que é essencial refletir sobre a qualidade da 

comunicação praticada no campus João Pessoa e sobre quais os temas que pautam a produção 

jornalística, sobretudo, porque uma das finalidades dos Institutos Federais é divulgar o 

conhecimento científico produzido internamente. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia deste trabalho consiste em estudos exploratórios, de natureza quali-

quantitativa, tendo como campo o conteúdo jornalístico publicado pelo campus João Pessoa 

no portal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. O corpus desta 

análise é composto por 71 matérias31, que equivale às publicações realizadas nos meses de 

setembro e outubro de 2015. Foram desconsideradas para análise as matérias republicadas, em 

que não há alteração consistente no conteúdo. Optamos pela análise desse período tendo em 

vista que compreende os meses em que não houve encerramento de semestre letivo, uma vez 

que durante as férias de docentes e alunos, a produção de notícias diminui consideravelmente.  

 Para a realização desta pesquisa, primeiro, utilizamos o método quantitativo, no qual 

se empregam ferramentas da estatística para quantificar os dados. E, em seguida, aplicou-se o 

método qualitativo, para que haja interpretação das informações coletadas.  

A abordagem quantitativa é empregada, geralmente, em estudos descritivos, e se 

propõe a descobrir as características de um determinado fenômeno. Quanto à abordagem 

qualitativa, Gerhardt e Silveira (2009) enfatizam que tem como foco os fenômenos não-

métricos e foi aplicada inicialmente nos estudos da sociologia e antropologia, em 

contraposição à pesquisa quantitativa. Dessa forma, através do método qualitativo, os 

pesquisadores tentam explicar o porquê das coisas e o que pode ser feito, sem quantificar 

valores e colocá-los à prova de fatos. 

                                                           
31 A lista de matérias analisadas está disponível nos Apêndices deste artigo. 
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Por fim, utiliza-se o método da análise de conteúdo das matérias apreciadas. De 

acordo com orientações de Bardin (1977), a análise de conteúdo consiste em um conjunto de 

técnicas que, utilizando procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo, 

busca por indicadores que permitam a realização de interferências. Com o intuito de auxiliar 

na análise e interpretação dos dados, foram criadas oito categorias, com base nos principais 

temas que pautam a produção jornalística no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba: Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura e Artes, Esportes, 

Sustentabilidade, Inclusão, Serviços e Administrativo32. Os conteúdos que não se enquadram 

em nenhuma dessas categorias foram classificados como “Outros”.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No mês de setembro de 2015 foi encontrado um total de 34 matérias, sendo 21 

notícias, 11 reportagens e duas notas33. Na análise das temáticas, a categoria “Educação” 

apresentou o maior número de conteúdo, um total de 14 matérias. Entre elas, estão a notícia 

sobre a abertura do edital para bolsistas do Programa de Educação Tutorial de Engenharia 

Elétrica, uma reportagem sobre a oferta do curso técnico de Equipamentos Biomédicos pelo 

campus João Pessoa e uma nota divulgando a lista de alunos do curso de Administração que 

foram convocados para a realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(Enade).  

Sete matérias foram enquadradas na categoria “Ciência e Tecnologia”, como, por 

exemplo, a reportagem sobre a oferta do curso de Propriedade Intelectual à distância, 

oferecido pelo Núcleo de Inovação Tecnológica do campus. A notícia “3º Encontro Paraibano 

de Astrofotografia será realizado em Maturéia” também se enquadrou nesta categoria, pois 

destaca a realização do evento promovido em parceria com a Associação Paraibana de 

Astronomia, que tem como foco a apresentação de novas técnicas de fotografia de corpos 

celestes.  

Somente uma matéria foi enquadrada na categoria “Cultura e Artes”, trata-se de uma 

notícia sobre a apresentação musical do grupo de Sax do IFPB, com o título “Grupo de sax do 

IFPB se apresenta em Escola Municipal nesta quinta-feira (03)”. Da mesma forma, a categoria 

                                                           
32 Esta categoria foi criada para reunir o conteúdo jornalístico que aborda assuntos ligados à gestão do campus. 

33 Nos estudos sobe gêneros jornalísticos, Marques de Melo (2003) considera como notícia o relato de um fato 
que já repercutiu na sociedade, enquanto reportagem é um relato ampliado de fato, em que se observa a 
progressão de acontecimentos. Nota, por sua vez, corresponde ao relato de acontecimentos que estão em 
processo de configuração. 



 

11159 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

“Sustentabilidade” também recebeu somente uma matéria, refere-se à notícia “Professor 

debate Solidariedade, Gênero e Meio Ambiente na França”. 

Quatro matérias foram classificadas na categoria “Inclusão”; todas elas referem-se às 

comemorações do Dia Nacional do Surdo, realizadas através de evento promovido em 

parceria com a Universidade Federal da Paraíba. 

A categoria “Serviços” foi identificada em duas notícias, uma delas trata da 

convocação do Departamento de Assistência estudantil do Campus JP para atualização de 

dados dos alunos e a outra traz um comunicado da Coordenação de Pesquisa e Extensão sobre 

o prazo para solicitação de ajuda de custo para os alunos com trabalhos aprovados no 

Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação (Connepi). 

Cinco matérias se enquadram na categoria “Administrativo”, como exemplo, podem 

ser citadas as reportagens sobre as comemorações dos 106 anos do IFPB, o início do 

planejamento estratégico para 2016 e também sobre a disponibilização do Relatório Mensal 

de Execução e Controle (RMEC) para acesso do público em geral. Não foram encontradas 

matérias que pudessem ser classificadas na categoria “Esportes”. O Gráfico 1 mostra o 

resultado da análise do conteúdo jornalístico publicado em setembro de 2015. 

Gráfico 1. Matérias publicadas pelo campus João Pessoa em setembro de 2015. 

 

Em outubro de 2015, 37 matérias foram publicadas pelo campus João Pessoa no site 

institucional do IFPB, destas, 26 são notícias, oito são reportagens e três são notas. A análise 

das temáticas apontou que a categoria “Educação”, assim como no mês de setembro, reuniu o 

maior número de matérias, 11 no total. Entre elas estão as notícias “Campus João Pessoa 

apresenta proposta de Calendário Letivo 2015.2”, “Empresa Junior do Campus JP recebe 

certificado e selos de qualidade” e “Centro de Idiomas do Campus João Pessoa oferta curso 

de Libras II”, entre outras.  
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A temática “Ciências e Tecnologia” aparece em segundo lugar, com 10 matérias. Os 

conteúdos são variados, abordam desde publicação de editais para inscrição de projetos de 

pesquisa e extensão, a participação de alunos e professores do campus na I Olimpíada de 

Inovação da Paraíba. 

A temática “Administrativo” foi encontrada em sete matérias; entre elas, destacam-se 

as notícias: “Coordenação de diárias e passagens do Campus JP lança aplicativo” e “Campus 

JP inicia trabalho de dimensionamento de técnico-administrativos”. 

Apenas uma matéria foi classificada na categoria “Arte e Cultura”, trata-se da notícia 

com o título “Campus JP é parceiro do Sebrae/PB no projeto Viva a Praça Viva”, que aborda 

a participação de servidores do campus na ação de resgate das praças, através da promoção  

de atividades culturais. 

Duas matérias foram classificadas como “Inclusão”, pois tratam da participação de 

servidores no curso sobre Desenho Universal na Aprendizagem e do projeto de extensão que 

leva conhecimentos sobre tecnologia assistiva a alunos de escola municipal. 

A temática “Esportes” também foi encontrada em duas matérias, ambas abordam a 

participação de atletas do campus na etapa Nordeste dos Jogos dos Institutos Federais (JIFs). 

Duas notas foram categorizadas como “Serviços”; uma delas informa sobre data de 

retorno das aulas após o fim da greve dos servidores e a outra nota informa o horário de 

funcionamento do campus João Pessoa nos dias que precedem a aplicação do Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem). 

Duas matérias foram classificadas como “outros”. Trata-se de uma notícia sobre a 

comemoração do dia do Secretário, realizada por alunos do curso Técnico em Secretariado e 

uma reportagem que aborda a celebração do Dia Mundial da Alimentação no campus. Não 

foram encontradas matérias que se enquadrassem na categoria “Sustentabilidade”. O Gráfico 

2 resume a análise das temáticas e os gêneros jornalísticos presentes nas matérias 

compartilhadas no mês de outubro. 
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Gráfico 2. Matérias publicadas pelo campus João Pessoa em outubro de 2015. 
 

 
A análise total das matérias publicadas pelo campus João Pessoa no portal do IFPB, durante os 

meses de setembro e outubro de 2015, mostra que 25 matérias ou 35% conteúdo jornalístico estão 

ligados à “Educação”, enquanto 17 (24%) foram categorizados como Ciência e Tecnologia”. A 

categoria “Administrativo” aparece em seguida, com 12 matérias (17%), enquanto a temática 

“Inclusão” está presente em seis matérias (8%). Quatro matérias foram classificadas em  “Serviços”, o 

que corresponde a 6% do conteúdo analisado. A temática “Cultura e Artes” foi recorrente em duas 

matérias ou 3% do corpus de análise, o mesmo percentual apresentado pelas categorias “Esportes” e 

“Outros”. Por fim, “Sustentabilidade”, com apenas uma matéria (1%) foi a categoria com menos 

representatividade. 

 

CONCLUSÕES 

A comunicação em uma Instituição de Educação Profissional Tecnológica tem a 

missão de estabelecer o diálogo com os segmentos sociais e promover a democratização do 

conhecimento, na medida em que representa um instrumento de acesso às informações sobre 

ensino, pesquisa e extensão. 

Através da análise das matérias publicadas pelo campus João Pessoa, no portal 

institucional do IFPB, constata-se que há uma diversidade de temas que entram na pauta dos 

jornalistas. Percebe-se, também, que há um compromisso com a formação educativa e cidadã 

da sociedade, diante da ocorrência de conteúdos jornalísticos que tratam das temáticas 

“Educação” e “Inclusão”. Por outro lado, contata-se que a comunicação do campus concede 

pequenos espaços a assuntos ligados à “Sustentabilidade”, “Cultura e Artes” e “Esportes”, 

temáticas com potencial para exploração de interesse público. 

Observa-se, ainda, que o jornalismo no IFPB-Campus João Pessoa é fortemente 

influenciado por pautas ligadas à gestão, visto que a categoria “Administrativo” é a terceira 
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mais incidente, sendo superada somente pelas categorias “Educação” e “Ciência e 

Tecnologia”.  

A investigação mostra que o campus vem se esforçando para cumprir com o seu 

objetivo de estimular o desenvolvimento científico e tecnológico, diante da quantidade de 

matérias encontradas sobre Ciências e Tecnologia, que correspondem a 24% de todo o 

conteúdo examinado. No entanto, quando analisamos o universo da produção científica e 

tecnológica nos Institutos Federais, constatamos que a divulgação desses assuntos poderia ser 

ampliada, visto que o número de grupos de pesquisas e projetos de extensão cresceu ao longo 

da expansão da Rede Federal. 

Compreende-se que os jornalistas são participantes ativos na construção da nossa 

visão de mundo, na medida em que transformam acontecimentos em notícias. No âmbito 

institucional, essas notícias não só colaboram para fortalecimento da imagem e a identidade 

que a instituição perante a opinião pública, como reforçam o seu papel social.  

Por isso, difundir o conhecimento científico através do conteúdo jornalístico 

disseminado em seus canais de relacionamento não deve ser encarado como obrigação por 

essas instituições, mas como responsabilidade social. O desafio, portanto, não é apenas 

despertar nas pessoas o interesse pela ciência, mas fazer com que elas encontrem respostas 

para problemas do cotidiano, facilitando a vida em sociedade (DUARTE, 2012). 

Ademais, os jornalistas dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

assim como professores, psicólogos, assistentes sociais ou qualquer outro profissional atuante 

em instituições públicas de educação, são também educadores e devem ser imbuídos da 

missão de promover cidadania e transformação social.   
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RESUMO: O estudo a seguir tem como finalidade verificar a responsabilidade da 
organização como agente impulsionador de conhecimento, tendo em vista que, a empresa 
deve ser responsável pelo dinamismo de suas operações para obter resultados através das 
pessoas, ou seja, do seu capital humano. Iremos identificar se a empresa procura investir em 
seus talentos e se os conhecimentos adquiridos são aplicáveis. Exploramos como o fator de 
sucesso o investimento da organização em: treinamento, desenvolvimento e aprendizagem, 
para a formação do capital humano. A característica da pesquisa é quali-quantitativa, descrita 
por meio da utilização de pesquisa de campo (Survey), através de questionários misto 
contendo 10 questões aplicados a 8 funcionários da área administrativa. A maioria das 
variáveis abordadas no questionário apresenta índice de concordância elevado, entretanto 
observamos que os funcionários entram em contradição quando passam a propor melhorias na 
gestão de talentos da referida empresa. Em visão geral, podemos perceber que os 
colaboradores percebem a preocupação da empresa em investir e participar no 
desenvolvimento de seu capital humano. 
Palavras–chave: Organização; Capital Humano; Treinamento; Desenvolvimento; 

Aprendizagem.   

 
MANAGING KNOWLEDGE: THE COMPANY'S LIABILITY SCREENS FOR PULP 
AND PAPER MILL IN LEARNING AND DEVELOPMENT EMPLOYEE OF 
ADMINISTRATIVE AREA 
 
ABSTRACT: The following study wants to verify the organization’s responsibility as 
booster agent of knowledge, noting that the company must be responsible for the dynamism 
of its operations to achieve results through people, in other words, through its human capital. 
We will verify if the company seeks to invest in its talents and if the acquired knowledge are 
applicable. We explored, as a success factor the organization’s investments is training, 
development and learning for the establishing of human capital. The research is qualitatively 
and quantitatively at the same time, described by using field research through mixed 
questionnaires containing 10 questions, applied to 8 administrative workers. Most of the 
variables discussed in the questionnaires shows high concordance index, however, we noticed 
that the employees contradict when proposing improvements in company’s talent 
management. In overview, we saw that the staff realize the company’s concern about 
investing and participate in the development of its human capital. 
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KEYWORDS: Organization; Human Capital; Training; Development; Learning. 

 

INTRODUÇÃO 

Com as constantes mudanças que estão ocorrendo no mundo das organizações, as 

empresas passaram a adotar modelos mais flexíveis de operações, com o intuito de conquistar 

um novo espaço no mercado e novas oportunidades, se tornarem competitivas, e gerenciar de 

uma forma mais objetiva as possíveis ameaças que possam colocar em risco os seus negócios. 

Com essas transformações, as empresas passaram a identificar a importância de investir em 

seu time de trabalho, os tornando auto gerencial, modificando a estrutura organizacional e 

provocando um forte impacto nas relações funcionais, por meio de uma nova visão 

organizacional baseada em capital humano. 

  A gestão do conhecimento é o processo no qual as organizações geram valor a partir 

de seu capital intelectual. Gerar valor significa compartilhar e aproveitar os ativos intelectuais 

entre os colaboradores, gerentes e dirigentes, é o esforço para descobrir e aprender novas 

práticas e melhores soluções. “O conhecimento é a base do capital intelectual das 

organizações” (CHIAVENATO, 2010, pg. 398).  

Diante disso é de suma importância desenvolver esse recurso, pois o mesmo abrange 

como um dos principais focos o capital humano, no qual é baseado no conhecimento, 

habilidades e experiências adquiridas pelos colaboradores. É um recurso valioso, pois é 

exclusivo. Investir e impulsionar a carreira de seus funcionários é um ponto crucial para o 

sucesso da organização. O profissional bem qualificado traz competitividade, melhorias 

contínuas nos processos e inovação. Não basta investir, a empresa deve monitorar e estimular 

os parceiros a buscarem conhecimento de forma contínua e dar condições tecnológicas para 

que eles assumam de forma eficiente seus papéis dentro da organização. 

Nosso campo de estudo será em uma empresa localizada em João Pessoa – PB, que 

tem como uma das características principais um quadro de funcionários que desenvolve seu 

papel com excelência e ajuda no bom desempenho dos negócios. Considerando essa variável, 

qual a responsabilidade desta organização na aprendizagem e desenvolvimento dos 

colaboradores? 

O objetivo geral da pesquisa é identificar como a empresa cumpre seu papel como 

agente impulsionador de conhecimento. Em relação aos objetivos específicos iremos 

identificar como a empresa dinamiza suas operações através das pessoas, e também 
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diagnosticar o nível de capital humano da organização, verificando a forma como os 

funcionários adquirem e aplicam seus novos conhecimentos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente artigo visa coletar dados usando método de pesquisa de natureza aplicada, 

pois irá ajudar a resolver problemas identificados em relação ao tema proposto, sua 

abordagem é quali-quantitativa e seus objetivos de natureza descritiva, sendo nosso estudo 

firmado através da pesquisa de campo (survey).  

Em relação à pesquisa de campo (survey) Gil afirma que: 

As pesquisas desse tipo caracterizam-se pela interrogação direta das 
pessoas cujo comportamento se deseja conhecerem, Basicamente, 
procede-se à solicitação de informações de um grupo significativo de 
pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante 
análise quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos 
dados coletados. (2010, p. 35). 

 A pesquisa visa levantar dados em relação à capacitação e desenvolvimento dos 

colaboradores da área administrativa de uma empresa no ramo de telas para fábricas de papel 

e celulose. O levantamento de dados será feito através da aplicação de um questionário 

contendo nove questões objetivas e uma subjetiva, no qual oito colaboradores da área 

administrativa serão entrevistados, por meio de método indutivo, com amostra não 

probabilística acidental. Iremos utilizar gráficos e tabelas, para mensurar os resultados de 

nossa pesquisa. 

O Capital Humano nas Organizações 

As empresas se posicionam no mercado de forma estratégica por meio de pessoas, e 

nesse contexto, gerenciar talentos tornou-se tarefa primária nas organizações para o alcance 

de metas e objetivos, e esse gerenciamento não pode ser feito da mesma maneira que se 

administram os bens tangíveis da empresa, pois o mesmo se refere a um recurso intangível e 

muito valioso, pois definirá o nível de saber da organização como um todo. “A expressão 

capital humano diz respeito ao valor econômico do conhecimento, das habilidades e das 

capacidades da empresa” (SNELL; BOHLANDER, 2009, p. 13). 

 O capital humano significa a união das habilidades humanas, técnicas e conceituais já 

citadas há muito tempo nos primórdios da administração, a diferença é que hoje é explorado 

de uma maneira diferente, é explorado de maneira estratégica. Ele é adquirido com o tempo, e 
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é a junção do conhecimento + habilidade + experiência adquirida, aspectos que dão base para 

melhor tomada de decisão nas organizações. 

Para gerenciar o capital humano, com foco em adquirir novos conhecimentos, teremos 

um breve enfoque em treinamento, desenvolvimento e aprendizagem, pois são itens que 

formam a aquisição de habilidades e novos saberes em uma organização, tanto de maneira 

individual e pessoal, quanto de maneira coletiva. 

 Treinamentos, Desenvolvimento e Aprendizagem 

A gestão do capital humano nas organizações está diretamente ligada ao treinamento, 

desenvolvimento e aprendizagem, pois são os meios que podem ser explorados pela 

organização em relação a seus colaboradores construindo um intelecto individual, com 

investimento estratégico para um melhor desempenho das atividades e operações. 

Snell e Bohlander, (2010), três agentes são importantes para a gestão de talentos e 

conhecimento: treinamento, desenvolvimento e aprendizagem.  

Em perspectiva mais ampla o treinamento, desenvolvimento e a aprendizagem formam 

o capital humano, ativo intangível formado pelo conhecimento individual dos colaboradores, 

sendo de suma importância a gestão estratégica para um melhor aproveitamento desse 

recurso. É necessário planejamento para que todos da organização possam ser beneficiados 

com a aquisição de novos conhecimentos, motivando os funcionários a sempre buscar o 

melhor para seu crescimento pessoal e profissional. 

A organização Como Agente Impulsionador do Conhecimento 

O capital humano precisa ser bem desenvolvido nas organizações para gerar 

diferencial competitivo e trazer lucratividade. A gestão de pessoas precisa se preocupar de 

maneira constante com seus talentos, planejando estrategicamente ações para desenvolver 

seus talentos ao longo do tempo, levando em consideração as mudanças ocorridas no 

ambiente organizacional.  

O fato é que as organizações de sucesso estão se transformando em empresas 

educadoras, transformadoras de conhecimento, tendo a aprendizagem organizacional 

incrementada e desenvolvida através de processos inteligentes de gestão do conhecimento. A 

Gestão de Pessoas dessas empresas está comprometida em desenvolver o capital humano de 

cada um de seus funcionários e aplicá-lo como diferencial para dinamização dos processos 

organizacionais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para responder ao questionamento levantado na problemática do presente artigo fez-se 

uso do questionário como instrumento de coleta de dados que permitiu obter as respostas e a 

atingir os objetivos da pesquisa. As questões foram elaboradas com o intuito de responder a 

questão problema da pesquisa e demonstrar se a empresa cumpre com o crescimento e 

aprendizagem dos colaboradores. O questionário foi aplicado a dez funcionários na área da 

administrativa da empresa, que receberam instruções de marcar um dos itens que representa a 

sua opinião em relação a cada questão. 

 No tocante a investimento em treinamento interno, foi constatado que 63% concordam 

de que a empresa investe neste recurso, enquanto apenas 30% tratou essa questão como 

indiferente e 7% discordar que a empresa investe na capacitação organizacional, conforme o 

gráfico abaixo: 

 

                                                Gráfico 1 – Investimento em Treinamento Interno 
                                                            Fonte: Pesquisa própria, 2014. 
 

De acordo com o gráfico observamos que a empresa investe recursos em treinamento e 

isso nos mostra que a organização compreende a importância do investimento, fazendo com 

que os mesmos entendam quais as metas da organização que ele faz parte. 

No segundo momento, observou-se as respostas dadas pelos funcionários em relação a 

empresa se a mesma oferece programas externos de incentivos, como bolsas de estudos em 

universidade ou custeio parcial ou total de cursos. Nessa questão, houve uma variação nos 

resultados e observamos que 12% concordaram que a empresa usa dos incentivos, 25% foram 

indiferentes, 50% discordam que a empresa busque esses meios de incentivos através de 

bolsas em universidades e 13% discordam totalmente que a empresa tenha esse tipo de 

programas de estudo. De acordo com o gráfico abaixo: 
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Gráfico 2 – Programas externos de incentivos aos colaboradores 
Fonte: Pesquisa própria, 2014. 
 

Com isso podemos ressaltar que a empresa precisa buscar por parcerias para oferecer a 

seus colaboradores cursos fora do ambiente corporativo, deixando a desejar nesse aspecto. 

Essa é a razão pela qual a empresa precisa investir em seus colaboradores e inovar através de 

parcerias com instituições de ensino. A maioria dos entrevistados sente que a organização está 

preocupada com seu desenvolvimento profissional, e isso é de suma importância para que os 

colaboradores vejam que a empresa lhe dar o valor esperado e que está intencionada em 

investir em sua carreira. 

No que se refere a buscar por novos conhecimentos em áreas especificas dos 

colaboradores, verificou-se que 62% concordaram totalmente que a empresa busca por novos 

conhecimentos na área de atuação dos colaboradores, 25% concordam e 13% são indiferentes 

a essa abordagem, conforme o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3 – A Empresa busca por novos conhecimentos 
Fonte: Pesquisa própria, 2014. 
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Podemos verificar que a maioria enxerga o esforço da organização em buscar novos 

conhecimentos em áreas individuais de trabalho, para que todos possam se atualizar e 

procurar melhoria contínua. 

Na descrição de três pontos de melhoria em relação à gestão do capital humano na 

organização, cada entrevistado teve a liberdade de colocar até 3 pontos de melhoria em 

relação a gestão de talentos, gerando um universo de 22 pontos no total. Dentre os pontos 

mais citados 28% se referem à melhoria no incentivo a cursos externos de graduação e 

especialização em universidades. De acordo com o gráfico 4, observamos que a empresa não 

oferece esse tipo de incentivo, sendo o mesmo de extrema importância para a capacitação e 

aprendizado dos membros da organização. Corresponde 18% do levantamento a melhoria 

relacionada ao reconhecimento dos colaboradores da parte dos gestores na organização. Entre 

as sugestões oferecidas 27% das propostas foram apontadas para melhor delegar as 

atribuições de função, projetos educacionais que envolvam a família dos colaboradores e 

investimento em treinamentos.  E por fim, 27 % das propostas foram relacionadas à avaliação 

periódica dos colaboradores para identificar se os mesmos estão satisfeitos em relação ao 

conhecimento adquirido, estabilidade profissional a seus colaboradores, e por último 

investimento em remuneração para os colaboradores investirem em sua carreira, conforme 

gráfico abaixo: 

 

Gráfico 4 – Melhorias na Gestão do Capital Humano  
Fonte: Pesquisa própria, 2014. 
 

O capital intelectual, no contexto das pessoas, está baseado no conjunto entre o saber e 

o conhecimento de uma pessoa e o saber e o conhecimento da organização. A gestão do 

conhecimento é o processo no qual as organizações geram valor a partir de seu capital 
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intelectual, gerar valor significa compartilhar e aproveitar os ativos intelectuais entre os 

colaboradores, gerentes e dirigentes, é o esforço para descobrir e aprender novas práticas e 

melhores soluções. 

 

6 – CONCLUSÃO 

Analisamos que a empresa estudada, cumpre parcialmente com o crescimento em 

relação à aprendizagem e desenvolvimento dos colaboradores, que através de alguns 

incentivos ela demonstrar a sua preocupação com os funcionários e as habilidades 

desenvolvida por eles. De acordo com os entrevistados, de maneira geral, a empresa tenta 

investir e impulsionar seus talentos, no entanto quando analisamos as questões objetivas e 

confrontamos com a subjetiva, percebemos que as opiniões são contraditórias. A maioria 

respondeu de forma positiva as questões relacionadas a treinamento, desenvolvimento e 

aprendizagem, entretanto, no momento de propor melhorias, observaram através dos dados 

coletados que os empregados mesmo respondendo positivamente as questões objetivas, 

propõem melhorias na área de treinamento, remuneração, reconhecimento e criação de 

projetos educativos.  

O único ponto negativo é a questão de que a empresa não possui parceria com 

universidades e nem custeio total ou parcial de cursos externos, e este é um ponto de extrema 

importância para o desenvolvimento do capital humano, para que os colaboradores tenham a 

possibilidade de adquirir novos conhecimentos e para que eles possam sentir que a empresa 

fez parte de seu crescimento profissional. Podemos concluir que há um esforço da 

organização em relação a manter seus talentos, entretanto, a ideia precisa ser melhor 

trabalhada e entendida pelos seus colaboradores, para que eles tenham a ciência de que a 

organização está preocupada com seu desempenho profissional e pessoal. 
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RESUMO: Este artigo investiga o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 
– GESPÚBLICA, como uma ferramenta de gestão da qualidade para aplicabilidade da gestão 
em instituições públicas no Estado de Rondônia levando em consideração indícios de 
continuidade e descontinuidade bem como possíveis fatores motivadores e inibidores 
inerentes essa realidade. Como metodologia, utilizou-se de pesquisa bibliográfica e 
documental. A produção de dados se deu por questionários, entrevistas e pesquisa de campo. 
Com base nos dados obtidos constatou-se que apenas 6 (seis) instituições aplicam 
efetivamente o programa no Estado de Rondônia e somente 1 (uma) destas 6 (seis) é modelo 
de excelência para administração pública estadual. Por fim, o estudo conclui que a 
Administração Pública do Estado de Rondônia possui uma realidade diferenciada daquilo que 
é preconizado em relação ao Programa GESPÚBLICA.  
Palavras–chave: gestão da qualidade, gestão pública, serviço público 
 

GESPÚBLICA: APPLICABILITY STUDY FOR PUBLIC 
ADMINISTRATION IN RONDÔNIA STATE 
 
ABSTRACT: This article investigates the National Program for Public Management and 
Reducing Bureaucracy – GESPÚBLICA, as a quality management tool for applicability of 
management in public institutions in the State of Rondonia taking into account continuity and 
discontinuity of evidence and possible motivating factors inherent inhibitors that reality. The 
methodology used is a bibliographic and documentary research. The production of data was 
by questionnaires, interviews and field research. Based on the data obtained it was found that 
only 6 (six) institutions effectively apply the program in the state of Rondonia and only one 
(1) of these six (6) is a model of excellence for state government. Finally, the study concludes 
that the Public Administration of the State of Rondonia has a different reality from what is 
recommended in relation to GESPÚBLICA Program. 
KEYWORDS: quality management, public administration, public service 
 

INTRODUÇÃO 

O surgimento de organizações políticas (os partidos políticos, o Senado, a Câmara 

Municipal, as agências reguladoras), econômicas (empresas, sindicatos, fazendas familiares, 

cooperativas), sociais (igrejas, clubes, associações atléticas) e educacionais (escolas, 

universidades, centros de formação profissional), que se dá pela composição de grupos de 

indivíduos visando alcançar objetivos específicos, demanda determinado aparato legal e 

institucional que as legitimem. É onde surge a gestão da qualidade como um fator 

influenciador dos processos de gestão, dando suporte às organizações e visando possibilitar a 

qualidade adequada aos serviços prestados. Paladini (2009) salienta que as organizações 
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precisam, sobretudo, buscar a definição do que seria qualidade para os seus serviços, tendo 

como entrada as demandas dos cidadãos, e desenvolver um complexo de atividades que as 

privilegiem.  

A qualidade está atrelada a um estilo de gestão, à visão sistêmica e ao processo de 

melhoria contínua. Empregando as melhores técnicas de produção, ela tem por objetivo 

provocar mudanças, buscando novos princípios, metodologias e ferramentas de qualidade.  

Existem diversas formas para avaliar a qualidade da gestão pública. Uma delas é por 

meio do Gespública, um dos programas decorrentes da qualidade no serviço público, que 

deriva de um processo histórico, extenso e cheio de modificações, até chegar ao formato atual. 

Silva [Pinto] & Fadul (2011) abordam o Gespública como um programa de busca de 

eficiência, com metas e diretrizes a serem seguidas e atingidas, em que os resultados se 

medem pela concepção e implantação de políticas públicas capazes de atender a todas as 

demandas da sociedade ou parte delas. 

Considerando o Gespública como um procedente dos programas de qualidade na 

administração pública, e constatada a descontinuidade de sua implantação no estado de 

Rondônia, através de instituições adesas não atuantes e instituições estagnadas, buscou-se 

analisar a aplicabilidade do Gespública na Administração Pública do Estado de Rondônia, 

frente aos indícios de descontinuidade do programa no Estado. Consequentemente, este artigo 

nos esclarece uma realidade muito aquém do que se espera para o Programa Gespública no 

Estado de Rondônia.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As instituições analisadas fazem parte de um processo de implementação por parte do 

Governo do Estado de Rondônia, mais especificamente da Secretaria de Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SEPOG), que busca incentivar as instituições a aderirem 

voluntariamente ao programa Gespública, como forma de melhoria da gestão estadual. 

A coleta de dados deu-se por meio de pesquisa documental para análise e tratamento de 

dados disponíveis nos bancos de dados da SEPOG-RO, visando ao levantamento das 

organizações e instituições públicas estaduais que aderiram ao Programa Gespública. Após 

esse levantamento, entrevistas semi-estruturadas e aplicação de questionários foram 

elaboradas especificamente para este estudo, no intuito de identificar junto às organizações 

aderentes os fatores motivadores e inibidores da adesão ao programa e os fatores que 

impactam na continuidade e descontinuidade dele.  
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Por fim, a análise dos dados coletados permitiu uma visão geral do Programa 

Gespública no estado de Rondônia e sua aplicabilidade como ferramenta de gestão da 

qualidade na administração pública estadual, como apresentado adiante. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

GESPÚBLICA em Rondônia 

O Programa Gespública teve início no estado de Rondônia, em 2005, com única adesão 

pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (DETRAN-RO), do qual, por motivos 

desconhecidos, não há registros completos das atividades. No período de 2005 a 2008, o 

Núcleo Estadual fazia poucos registros das atividades desenvolvidas, e foi só em 2009, com 

um novo núcleo do Gespública, composto por servidores da SEPOG-RO, que os trabalhos 

anteriores foram retomados. Apesar dos poucos registros, do ano de 2007 a 2010 foram 14 

instituições que aderiram ao Gespública.  

Entretanto, foi somente no ano de 2011 que o Programa Gespública teve maior ênfase 

no estado e registrou a maior quantidade de adesões. Em 2012 e 2013, esse número caiu 

significativamente, e, segundo os dados disponibilizados pelo Núcleo Estadual do Gespública, 

2013 foi o último ano em que se registraram adesões ao programa. 

A grande quantidade de instituições adesas nesse período foi de órgãos e instituições 

estaduais, o que, segundo a SEPOG-RO (2012), foi bastante intensificado nessa época, com o 

objetivo de que a atuação desses órgãos no programa refletisse na qualidade do atendimento 

ao cidadão e na mudança de cultura da gestão pública do estado de Rondônia.  

Até o ano de 2013 eram 45 instituições adesas, entre os governos municipais, estaduais 

e federais presentes no estado de Rondônia. O DETRAN-RO, apesar de ter aderido em 2005, 

fez uma nova adesão em 2011. O menor número de adesões foi em 2005, início do processo 

de implantação do programa, e em 2010, mesmo quando o Núcleo Estadual já estava 

estruturado. Mas somente em 2011 que o Programa Gespública registrou seu maior índice de 

adesões no estado, por solicitação do governo da época. Todas as instituições adesas ao 

Gespública no estado estão localizadas no município de Porto Velho, fazendo com que o 

Núcleo acompanhe mais de perto todas as fases de implantação do programa, auxiliando e 

capacitando os órgãos e as instituições, no entanto, isto pode ser visto como uma fragilidade 

do programa, já que as instituições situadas interior do estado não recebem orientações e 

acompanhamento por parte do Núcleo.  

Depois de um longo processo de adesões, o Programa Gespública do estado de 

Rondônia obteve um grande decréscimo a partir de 2014. De acordo com o Núcleo Estadual 
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do programa, várias instituições cessaram a implantação do programa, outras simplesmente 

abandonaram suas atividades, e poucas deram continuidade ao processo de busca pela 

excelência. A falta de resultados de algumas instituições adesas, refletiu em outras, fazendo 

com que o processo de descontinuidade fosse mais evidente, e deixando o ano de 2014 e 2015 

vago de adesões ao programa Gespública.  

A realidade atual do programa no Estado está dividida em três categorias: 1) instituições 

estagnadas – romperam com o termo de compromisso, não são mais adesas (38%); 2) 

instituições adesas não atuantes – estão adesas, mas interromperam a implantação do 

programa (49%); e 3) instituições adesas atuantes – aquelas cujo objetivo é a busca pela 

excelência no serviço público com foco no cidadão e continuam com o processo de 

implantação (13%).  

Pode-se constatar que quase metade das instituições são adesas não atuantes. Os fatores 

que influenciam essa descontinuidade são discutidos nos tópicos seguintes, juntamente com 

os fatores de continuidade e com os fatores motivadores e inibidores. Atualmente, somente 5 

(cinco) instituições adesas atuantes aplicam efetivamente alguma ferramenta do programa. 

São elas: SEGEP-RO (antiga SEARH), SEPOG-RO, CAERD, CREA-RO e DETRAN-RO. 

Apenas 1 (uma) aplica todas as ferramentas: o TRT-14ª – RO/AC, que concorreu ao Prêmio 

Nacional da Gestão Pública e ganhou. 

 

Fatores motivadores e inibidores e fatores de continuidade e descontinuidade 

A motivação pode ser entendida, de acordo com Júnior & Oliveira (2009), como um 

compromisso maior que o ser humano tem com a organização onde trabalha. Dessa forma, 

conhecer os fatores motivadores que influenciam na adesão ao Programa Gespública oferece 

oportunidade de intervenção objetiva no processo de gestão, visando compatibilizar o desejo 

do servidor sobre o que o motiva aos objetivos organizacionais. O verbo inibir significa, 

segundo o dicionário Houaiss (2009), “tolher (-se), embaraçar (-se), impedir ou ficar 

impedido; desencorajar ou desencorajar-se no exercício de atividade livre e espontânea, por 

força de empecilhos psicológicos ou de controles sociais”. Assim, os fatores inibidores estão 

diretamente relacionados com as constantes mudanças vividas em uma organização.  

No Quadro 5, são elencados os possíveis fatores motivadores e inibidores que mais se 

repetem entre as informações passadas pelos respondentes da pesquisa.  
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Quadro 1: Possíveis fatores motivadores e inibidores identificados. 

Motivadores Inibidores 

Qualidade no serviço prestado pelas instituições 
Complexidade das ferramentas do Gespública, que 
demandam conhecimento aprofundado 

Possibilidade de aprendizado organizacional 
Resistência com o programa, por não acreditar que pode 
dar certo 

Promoção da eficiência, eficácia e efetividade da 
organização 

Insucesso de programas anteriores, que refletem no 
Gespública 

Reconhecimento do cidadão e das outras instituições da 
organização implementadora do programa 

Falta de engajamento dos servidores efetivos e de 
voluntários 

Avaliações e melhorias contínuas que o programa 
oferece 

Pressão das partes interessadas, de políticos ou partidos 
que visam apenas status 

Minimização de procedimentos burocráticos 
Descrença de que os órgãos públicos podem ser 
desburocratizados 

Obtenção, como resultado final, não só do cidadão, mas 
dos próprios servidores que fazem parte direta e 
indiretamente do programa 

Desmotivação dos servidores envolvidos com o programa 

Motivação da instituição em buscar a excelência Falta de sensibilização da Alta Administração 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Segundo Ramos (1993), as organizações públicas devem sempre passar por mudanças 

significativas nos seus padrões culturais, podendo influenciar diretamente os fatores que 

motivam ou inibem o servidor público. Essas mudanças podem ter tanto causas relacionadas à 

comunicação quanto a recusa à modernidade contida em cada mudança (Silva [Gomes] & 

Vergara, 2003). Para que o programa Gespública seja efetivo no estado de Rondônia, os 

fatores motivadores devem sobrepor os inibidores, e toda administração precisa ter 

consciência de que certas mudanças podem afetar positivamente a qualidade do serviço 

público.  

Após a análise dos fatores motivadores e inibidores para adesão ao programa, o Quadro 

6 relaciona os fatores identificados que impactam na continuidade e descontinuidade do 

programa. Dessa forma, Spink (1987), (apud NOGUEIRA, 2006, p. 15) define os fatores de 

continuidade e descontinuidade como:  

 
dilemas, práticas e contradições que surgem na Administração 
Pública, Direta e Indireta, a cada mudança de governo e a cada troca 
de dirigentes. Como fenômeno, manifesta-se pelas consequências 
organizacionais de preencher um número de cargos de confiança, 
explícita ou implicitamente disponíveis para distribuição no interior 
das organizações públicas. (SPINK, 1987, p. 57) 
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Vale ressaltar que o autor não relaciona diretamente a descontinuidade como algo ruim 

e indesejável, e muito menos a continuidade como algo bom e desejável. Assegura, 

principalmente, que devemos entender o fenômeno diante de uma perspectiva histórica. 

 
Quadro 2: Possíveis fatores de continuidade e descontinuidade de identificados. 

Continuidade Descontinuidade 

Busca pela excelência, por melhores resultados e por 
motivação na instituição 

Falta de determinação do Gestor e não efetividade da 
implantação das tecnologias do programa 

Melhoria dos serviços oferecidos ao cidadão com ajuda 
de uma das tecnologias do Gespública: a Carta de 
Serviços 

Grande volume de demandas emergenciais, inibindo a 
execução de ações estratégicas, e pouco tempo para aplicar 
as ferramentas do Gespública 

Integração dos servidores, maior comunicação, 
feedback e valorização do ser humano 

Rotatividade da Alta Gerência e falta de envolvimento de 
líderes, servidores e usuários. 

Disseminação e incorporação de boas práticas de gestão 
Sobrecarga de programas de qualidade e outros que as 
instituições devem atingir a cada ano (Poder Judiciário) 

Eficiência e transparência nos processos 
administrativos 

Ausência de recursos humanos e financeiros para executar 
o Gespública. 

Planejamento em longo prazo, ajudando as instituições 
a desenvolver o seu planejamento estratégico 

Falta de prática do exercício cotidiano de estruturação do 
trabalho adequadamente alinhado aos planos estratégicos 
estabelecidos 

Gestão participativa – todos trabalhando em conjunto, 
por um só objetivo 

Inexistência de planejamento orçamentário e financeiro 
para os investimentos necessários à implantação do 
Programa 

Possibilidade de obtenção do Prêmio Nacional da 
Qualidade, de reconhecimento nacional e mundial e, 
principalmente, de reconhecimento por parte dos 
cidadãos usuários dos seus serviços 

Falta de acompanhamento sistemático dos resultados para 
indicar o grau de eficiência e eficácia das organizações 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Dentre os fatores de descontinuidade enumerados, percebe-se o quão eles estão 

associados diretamente com as constantes alterações de rumo da organização; os frequentes 

recomeços; a fase de confusão até que os novos gestores possam estar estabilizados na 

instituição; a perda de memória institucional; a alteração de projetos já aprovados; e a 

sobreposição de investimentos (ALMEIDA, 2010). 

Para que os fatores de continuidade exerçam predominância sobre os de 

descontinuidade, é preciso, segundo Spink (2001): manter uma orientação técnica e 

profissional; ter postura para explicar e defender os programas perante à nova gestão, no 

período de transição; contar com o apoio do antigo quadro funcional; e mostrar os impactos 

positivos das próprias inovações e parcerias com outras organizações.  

Desta maneira, a administração pública do Estado de Rondônia pode buscar a 

excelência trabalhando em parcerias com outras instituições, como: O Tribunal Regional do 
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Trabalho – 14ª Região RO/AC – caso de sucesso do Programa Gespública no estado e 

aplicador de todas as ferramentas do programa. Consequentemente, o Estado agrega a 

experiência de uma instituição modelo de excelência ao exercício prático de uma 

administração pública participativa, transparente, orientada para resultados e promotora do 

controle social. 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho teve como objetivo levantar a adesão das instituições públicas estaduais ao 

Programa Gespública, identificar os fatores que impactam na continuidade descontinuidade 

do Gespública no Estado de Rondônia e analisar fatores motivadores e inibidores para adesão 

do programa.  

Nessa perspectiva, percebe-se que um programa verdadeiramente aplicado é quando 

realmente ele é colocado em prática, e então seu efeito leva a qualidade.  O Gespública é um 

programa aplicável à Administração Pública do Estado de Rondônia, entretanto deve ser 

realizada uma séria e profunda revisão de metodologias de abordagens do programa por parte 

do Núcleo Estadual do Gespública e a SEPOG-RO junto às instituições, enfatizando a busca 

por uma gestão de excelência com foco nos cidadãos.   

 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, V. L. da S. (2010). Descontinuidade administrativa e efeitos na 
implementação do planejamento estratégico em instituições públicas. Universidade Gama 
Filho, Brasília, DF, Brasil. Recuperado de 
http://lms.ead1.com.br/upload/biblioteca/modulo_1722/UTLQQACJGE.pdf 
  
ARAÚJO, M. P. de. (2004). Gestão da qualidade no serviço público: desafio de uma nova 
era. (Monografia). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil.  
 
BRASIL, Decreto nº 5.378 de 23 de fevereiro de 2005. Recuperado de 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5378.htm 
 
BADWAN, José El Abd Mohamad. (2010). A gestão da qualidade na administração 
pública: o estudo de caso do DEAB à luz do modelo de excelência em gestão pública do 
programa Gespública. (Monografia). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, RS, Brasil.  
 
CARVALHO, M. do S. M. V. de; TONET, H. C. (1994). Qualidade na administração 
pública. Revista de Administração Pública, 28, 137-152.  
 
CUNHA, M. P.; CUNHA, J. V.; DAHAB, S. (2001). Gestão da qualidade: uma abordagem 
dialética. Revista de Administração Contemporânea, Edição Especial, 197-215.  



 

11180 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

FERREIRA, A. R. (2009). Modelo de excelência em gestão pública no governo brasileiro: 
importância e aplicação. In: XIV Congresso Internacional del CLAD sobre la Reforma del 
Estado y de la Administración Pública, Salvador, BA, Brasil.  
 
FERREIRA, A. R. (2003). Análise comparativa do prêmio qualidade do governo federal 
com outros prêmios nacionais e internacionais de qualidade. (Dissertação de Mestrado). 
Centro de Formação Acadêmica e de Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, Brasília, DF, 
Brasil.  
 
GONÇALVES, E. et al. (2010). Gestão da qualidade no atendimento ao cliente: aplicação 
do modelo SERVQUAL para mensuração da qualidade dos serviços prestados pela Fisiomed. 
Revista Eletrônica Gestão e Negócios, 1, 1-20. 
 
GUIA PMBOK. (2004). Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de 
Projetos. Pennsylvania: Project Management Institute. 
 
JACQUIMINUT, M. P. M.; FROTA, C. D.; SOUZA, N. R. de. (2010). O Gespública como 
estratégia de melhoria na gestão da qualidade em uma Instituição de Ensino Superior. 
Universidade Federal do Amazonas, Manaus, AM, Brasil. Recuperado de 
http://www.convibra.com.br/upload/paper/adm/adm_3248.pdf  
 
JÚNIOR, P. E. B., OLIVEIRA, J. L. C. (2009). Motivação no trabalho: avaliando o 
ambiente organizacional. In: V Congresso Nacional de Excelência em Gestão: Gestão do 
Conhecimento para a Sustentabilidade, Niterói, RJ, Brasil.  

 
KOHL, A.; Oliveira, J. N. D. de. (2012). Gestão da qualidade na administração pública 
brasileira. In: VIII Congresso Nacional de Excelência em Gestão, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.  
  
LIMA, S. R. C. (2012). Autoavaliação da Gespública: identificando o nível de gestão da 
secretaria municipal de educação de Porto Alegre/RN de acordo com MEGP. (Monografia). 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil.  
 
MIRANDA, A. R. A. et al. (2010). Uma proposta teórico-reflexiva acerca dos paradoxos 
presentes nos modelos de gestão da qualidade. Revista de Administração da UNIMEP, 8, 
62-83.  
 
NOGUEIRA, F. do A. (2006). Continuidade e descontinuidade administrativa em 
governos locais: fatores que sustentam a ação pública ao longo dos anos. 139 f. (Dissertação 
de Mestrado). Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, SP, Brasil.   
 
PALADINI, Edson Pacheco. (2009). Gestão estratégica da qualidade: princípios, métodos e 
processos. São Paulo: Atlas. 
 
PALADINI, Edson Pacheco. (2004). Gestão da qualidade: teoria e prática. São Paulo: Atlas.  
 



 

11181 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

PALVARINI, Bruno Carvalho. (2005). O que é Gespública? Recuperado de 
http://www.gespublica.gov.br/folder_rngp/anexos/saiba_mais_gespublica.pdf 
 
SEPOG. (2013). Rondônia e o Gespública. Recuperado de 
http://www.seplan.ro.gov.br/Conteudo/Exibir/32> 
 
SEPOG. (2007). Como aderir ao Gespública. Recuperado de  
http://www.seplan.ro.gov.br/Conteudo/Exibir/36 
 
SIENA, Osmar. (2007). Metodologia da pesquisa científica: elementos para elaboração e 
apresentação de trabalhos acadêmicos. Porto Velho: [s. n.]. 
 
SILVA, L. [Pinto]; FADUL, M. C. (2011). A percepção dos gestores públicos estaduais 
sobre o seu papel na implantação de novos padrões de eficiência na gestão pública: o 
Gespública. Administração Pública e Gestão Social, 3, 257-278.  
 
SILVA, J. R. [Gomes]; VERGARA, S. C. (2003). Sentimentos, subjetividade e supostas 
resistências à mudança organizacional.  Revista de Administração de Empresas, 43, 10-21.  
 
SOTILLE, Mauro. [s. d.]. Dicas de Gerenciamento da Qualidade. Recuperado de 
http://www.pmtech.com.br/PMP/Dicas%20PMP%20-%20Qualidade%20-
%20Mauro%20Sotille.pdf  
 
SOUZA, E. G. de; CELESTINO, P. di P.; CAMARGOS A. A. (2004). Gestão PMI News. 
São Paulo: [s. n.].  
 

SPINK, P.K. et al. (2001). Continuidade e descontinuidade administrativa: uma análise de 
fatores que contribuem para a manutenção de programas, projetos e atividades públicas de 
êxito em governos locais brasileiros (Relatório de Pesquisa/2001), São Paulo, SP, Fundação 
Getúlio Vargas.  

 
SWISS, J. E. (1992). Adapting total quality management (TQM) to government. Public 
Administration Review, 52, 356-362.  
 
TURCHI, Lenita Maria. (1997). Qualidade total: afinal de que estamos falando? Brasília: 
Instituto de pesquisa econômica aplicada – IPEA.  
 
VIEIRA, M. M. F. et al. (2000). Indicadores de qualidade na administração municipal: 
um estudo exploratório na prefeitura da cidade de Recife. Revista de Administração 
Contemporânea, 4, 69-91.  
 
WISCHRAL, D. C. (2010). Modelo de excelência em gestão pública (MEGP) para 

prefeituras municipais: excelência: um valor requerido pelo cidadão. (Monografia) 

Faculdade de Tecnologia SENAI, Florianópolis, SC, Brasil. 

  



 

11182 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

GESTÃO LOGÍSTICA NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DO INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA: GERENCIAMENTO 

DA PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS NO CAMPUS PORTO VELHO 

ZONA NORTE 

Hugo Gonzales Silveira 1, Samuel dos Santos Junio 2, Adonias Soares da Silva Junior 3, 

Anabela Aparecida Silva Barbos 4, Jeferson Cardoso da Silva5. 

 

Hugo Gonzales Silveira ¹ - - Instituto Federal de Educação - IFRO - silveirahugo32@gmail.com 

 Samuel dos Santos Junio  ² - Instituto Federal de Educação - IFRO - samuel.santos@ifro.edu.br 

  Adonias Soares da Silva Junior  ³ -  Instituto Federal de Educação - IFRO - adonias.silva@ifro.edu.br 

Anabela Aparecida Silva Barbosa  4- Instituto Federal de Educação - IFRO - anabela.barbosa@ifro.edu.br 

Jeferson Cardoso da Silva5- Instituto Federal de Educação - IFRO - jeferson.cardoso@ifro.edu.br 

 

RESUMO: Esse artigo tem como propósito analisar os aspectos relevantes do fluxograma 
logístico da produção de materiais didáticos na Educação a Distância - EaD do Instituto 
Federal de Rondônia, Campus Porto Velho Zona Norte. O estudo em questão procurou 
conhecer os processos e efeitos do desenvolvimento dessa tecnologia educacional, fazer o 
levantamento de pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades e apontar as vantagens da 
logística interna. Para a obtenção do conhecimento foi imprescindível, o levantamento 
bibliográfico, utilização de instrumentais de coleta como questionários e entrevistas, e, 
buscou-se conhecer como é a produção de materiais didáticos para a produção da EaD. Logo, 
a pesquisa resultou na coleta do fluxograma da produção de materiais para as teleaulas e no 
fluxograma da produção de material instrucional da rede e-Tec que fez parte da parceria com 
o Instituto Federal do Paraná, atualmente se utiliza esse fluxograma, mas o material é 
produzido pelo IFRO. Foi dado o diagnóstico através da matriz SWOT que posteriormente 
será útil para a direção da EaD do IFRO. E a logística interna de armazenagem e distribuição 
têm adotado métodos contingenciais e empíricos.  

Palavras–chave: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. LOGÍSTICA. GERENCIAMENTO. 

  

LOGISTICS MANAGEMENT IN DISTANCE EDUCATION INSTITUTE OF 

EDUCATION FEDERAL, SCIENCE AND TECHNOLOGY RONDÔNIA: 

MATERIALS PRODUCTION MANAGEMENT EDUCATIONAL CAMPUS PORT 

OLD NORTH ZONE 

 

ABSTRACT: This article aims to analyze the relevant aspects of the logistics flow chart of 
the production of teaching materials in Distance Education - Distance Education of the 
Federal Institute of Rondonia, Campus Porto Velho North Zone. The present study sought to 
understand the processes and effects of the development of this educational technology to 
survey the strengths, weaknesses, threats and opportunities, and point out the advantages of 
the internal logistics. To obtain the knowledge was essential, the literature, the use of 
instrumental collection such as questionnaires and interviews, and sought to know how the 
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production of materials for the production of distance education. Therefore, the research 
resulted in the flow chart of the collection of production materials for teleaulas and flowchart 
of instructional material production and network-Tec who was part of the partnership with the 
Federal Institute of Paraná, currently using this flow chart, but the material it is produced by 
IFRO. It was given the diagnosis through the SWOT matrix that will later be useful for the 
direction of the distance education IFRO. And the domestic logistics warehousing and 
distribution have adopted contingency and empirical methods. 

KEYWORDS: DISTANCE EDUCATION. LOGISTICS. MANAGEMENT 

 

INTRODUÇÃO 

O aumento do uso de tecnologias de informação e comunicação está causando uma 

mudança significativa nas comunidades de aprendizagem em todo o mundo. Com o 

crescimento de universidades virtuais, associados a novos e criativos métodos educativos 

dentro e fora dos campi, profissionais da educação tecnológica se deparam com uma série de 

novas oportunidades que estão disponíveis na educação tecnológica do país. Nesse artigo 

procurou-se analisar o modelo de Educação a Distância - EaD adotado pelo IFRO Campus 

Porto Velho Zona Norte, seus processos e efeitos do desenvolvimento dessa tecnologia 

educacional, e a aplicabilidade da gestão com ênfase no fluxograma logístico de produção de 

materiais didáticos. 

A pesquisa foi projetada baseada em métodos qualitativos, entrevista, questionários, 

uso da biblioteca e a coleta de dados através da equipe de produção da EaD. Buscou-se 

através desta pesquisa encontrar informações relevantes à melhoria contínua dessa 

modalidade de educação cuja produção e gestão é efetuado pelo Campus Porto Velho Zona 

Norte. As aulas são transmitidas ao vivo, via satélite, aos 25 polos no estado e através de 

convênio firmado com o  Instituto Federal do Acre, sendo transmitida a 8 polos. A natureza 

dessa pesquisa visa o diagnóstico dos pontos fracos, eliminação de retrabalhos, organização 

dos processos, economia de recursos e maximização dos resultados, visando a consolidação 

dessa modalidade de educação. 

É fundamental a qualidade na infraestrutura física, acompanhamento das evoluções 

tecnológicas e a constante efetividade operacional. Analisar os aspectos relevantes do 

fluxograma logístico da produção de materiais didáticos na Educação a Distância não é uma 

tarefa simples, pois a gestão logística na EaD é um tema abrangente que está incluída nas 

teorias de administração que envolve o ambiente (teoria dos sistemas) e tecnologia 

(administração de tecnologia) e a logística integrada envolve: administração de materiais, 
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movimentação de materiais e a distribuição física dos materiais impressos. De igual modo 

ocorre a distribuição de materiais didáticos no ambiente virtual de aprendizagem na EaD. 

Entre os propósitos específicos almejou-se verificar a realidade da dinâmica 

institucional quanto aos trâmites logísticos desde a identificação de demandas, produção de 

materiais, aquisição de materiais até a entrega da informação ao discente. Através da Matriz 

SWOT, método criado pelo Albert Humphrey, para analisar as forças e fraquezas 

intraorganizacionais, oportunidades e ameaças extraorganizacionais da modalidade de 

Educação a Distância na Matriz do EAD do IFRO, Campus Porto Velho Zona Norte. Apontar 

as vantagens que uma organização pode alcançar em seu planejamento  quando de uma boa 

gestão da sua logística interna. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi utilizada a metodologia da Pesquisa Qualitativa, com um questionário de perguntas 

fechadas sobre pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, um questionário de perguntas 

abertas sobre o tema do artigo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao longo da implantação da EaD no IFRO, foram desenvolvidas ações de 

planejamento e aquisição de equipamentos para instalação de um estúdio de produção de 

áudio, vídeo e outras mídias, bem como para instalação de uma antena com sinal de satélite 

próprio. Os estúdios estão em boas condições e o satélite ativado para transmissão, com 

capacidade para atingir inclusive outros países. 

As vantagens da gestão logística referem-se com relação ao conhecimento dos itens: 

 Quais são as principais etapas – planejamento estratégico, tático e operacional, 

organização dos conteúdos, direção do coordenador de curso,controle de qualidade 

pela equipe do Departamento de produção da Educação a Distância e execução das 

teleaulas com professores, equipe de jornalismo e Redação da Empresa HR Digital, 

Coordenação de Material e Design Instrucional, e a Gestão do AVA(ambiente virtual 

de aprendizagem), além do sistema de cadastramento de alunos e equipe da EaD no 

sistema que atende os polos do interior de Rondônia e parceiros do IFRO campus 

PVH Zona Norte. 
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 Quais os principais momentos decisórios: Identificação de demandas - processo 

produtivo - Distribuição dos materiais e Retroalimentação. 

 Analisar atrasos e gargalos do processo: Prazos, falta de pessoal, planejamento, 

execução. 

 

Figura 1. Como circula a informação na produção de materiais para teleaula e os responsáveis, IFRO Campus 

Porto Velho Zona Norte, 2016. 

O processo da produção de materiais didáticos conta com uma equipe multidisciplinar 

formadas por professores, que normalmente são autores dos cadernos impressos. Inicialmente 

o material é revisado pelo coordenador de curso, para verificar a adequação dos textos à 

ementa. Em seguida, o profissional designer educacional analisa o caderno do ponto de vista 

da pedagogia, para que se torne adequado ao formato EaD, e às necessidades do público. 

Feito isso, vem a fase da diagramação, parte em que o texto é editado para o formato de livro. 

Com isso, o caderno é novamente revisado pelo designer educacional e pelo autor, seguindo 

para o revisor de língua portuguesa.Dentre os materiais didáticos para as teleaulas estão as 

atividades de percurso e/ou tarefa, Slides, Provas, Livros e o impresso em formato PDF e todos 

passam por uma revisora de texto dos materiais elaborados pelos professores. 
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Figura. Como é a produção de material didático dos cadernos e -Tec. IFRO Campus Porto Velho Zona Norte, 

2016. 

 

O questionário de perguntas fechadas e abertas teve por objetivo traçar o diagnóstico 

do Campus Porto Velho Zona Norte, para colaborar com a formulação de estratégias de ação 

da unidade, que visa contribuir para o alcance da melhoria da qualidade na Educação a 

Distância. Entre os pontos fortes foram destacados flexibilidade de horário, democratização 

do acesso a educação, ou seja, mais acessível para pessoas de lugares distantes e/ou com 

dificuldade de locomoção, profissionais qualificados. As fraquezas foram discriminadas entre: 

dependência da tecnologia (aparelhos: computadores, celulares, internet entre outros.), custo 

financeiro, embora exista Instituições públicas que atuam na EaD, a maioria das Instituições 

são privadas o que diminui o acesso), aspectos burocráticos (matrícula, histórico, recuperação, 

exame final, boletim, recursos contra questões ambíguas, atividades complementares, estágios 

entre outros.). As oportunidades referidas pela equipe são: contribuição para a democratização 

do acesso a educação, aumento da população estudantil a todos os níveis educacionais, 

oportunidade de formação de recursos humanos em EaD. E as ameaças citadas pela equipe 

são: carência de recursos humanos formados na área de EaD, pouco conhecimento das 

potencialidades da modalidade, fraco financiamento das ações de EaD no país. 

No questionário de perguntas abertas demonstrou-se respostas pertinentes ao tema do 

projeto de pesquisa, com a liberdade de resposta ao entrevistado. Quando perguntados sobre 

os pontos fortes e fracos inerentes ao processo de produção dos materiais didáticos para a 

EaD, obtivemos como resposta que os pontos fortes são: maior liberdade para usar vídeos, 

jogos, links online na aprendizagem e os pontos fracos são: maior exigência na elaboração 

dos textos, de forma que o caderno consiga instruir totalmente um aluno, pois ele não terá 
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qualquer instrutor por perto no seu processo de aprendizagem. Quando questionados acerca 

de quais os processos da produção de materiais didáticos são realizados por terceiros 

responderam que são:inscrição ISBN e impressão dos materiais/produção gráfica e 

audiovisual.  

O público alvo dos cursos de EaD do IFRO campus Porto Velho Zona Norte são 

adolescentes através do método “Concomitante ao Ensino Médio”, ou jovens e adultos através 

do método “Subsequente ao Ensino Médio”. As principais mídias empregadas para a 

transmissão da EaD do IFRO, segunda a pesquisa são a TV para as aulas expositivas, vídeos, 

slides e imagens; textos em PDF, com links de sites na internet e imagens; cadernos 

impressos, com links de sites na internet e imagens. A distribuição de materiais é realizada 

por meio do Ambiente Virtual de aprendizagem e pelo canal do IFRO no YOU TUBE, no 

caso dos materiais digitais, e aos alunos é entregue em mãos os cadernos impressos, no caso 

dos materiais físicos a distribuição é realizada pelos próprios servidores no Estado de 

Rondônia.  

Lembrando que para adquirir bens e serviços de terceiros para a realização das atividades 

da educação a distância, o IFRO faz uso da modalidade pregão eletrônico. A responsabilidade 

pela armazenagem e distribuição dos materiais didáticos na forma de livros é atribuída a 

coordenação de almoxarifado do campus Porto Velho Zona Norte. 

Logística Interna. 

Logística interna é o processo de recebimento, guarda, controle de estoque e 

distribuição dos materiais utilizados dentro de uma organização. As principais características 

da logística interna são: Atendimento aos servidores; Otimização de tarefas – uso racional do 

ambiente de trabalho e entrega eficiente, interação entre setores, padronização e reuniões que 

visem o melhor para a organização; Dentro do IFRO observou - se a separação de materiais 

permanentes (com maior durabilidade, como por exemplo os imóveis) dos materiais 

perecíveis ( menor tempo de validade, como por exemplo livros que precisam estar em um 

ambiente climatizado e limpo ) e a utilização de carros plataformas para manuseio destes 

materiais dentro do campus, portanto a racionalização e a experiência dos profissionais é um 

fator diferencial que é necessário para se obter eficiência nos processos e um atendimento 

personalizado. 
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CONCLUSÕES 

O objetivo desse trabalho foi demonstrar que numa empresa prestadora de serviço 

público, a logística é tão importante como nas indústrias ou no comércio. Assim, o Campus 

Porto Velho Zona Norte organiza-se para produzir objetos de Educação e aprendizagem e 

expandir a oferta de seus cursos na modalidade à distância, proporcionalmente aos 

investimentos em contratação de pessoal, capacitação para o uso especializado de hipermídia 

(hipermídia= hipertexto+multimídia, ou seja, linguagem de computador mais o uso de vídeos, 

sons e imagens),  metodologias de atendimento em EaD, melhorias em infraestrutura entre 

outros com ênfase em planejamento de melhoria contínua dos processos, visar a satisfação de 

seus cidadãos - clientes. 
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RESUMO: A pesca na baía de Todos os Santos (BTS) é de fundamental importância para 
economia do estado, responsável pela produção anual de 121 mil toneladas de pescado. A 
modalidade que predomina nas comunidades pesqueiras no entorno da baía de Todos os 
Santos é a pesca artesanal. Foram realizadas incursões a campo em seis comunidades da 
região para coletar dados inerentes a atividades pesqueiras e às práticas socioculturais dos 
agentes responsáveis pela produção de pescado local. O objetivo prioritário era identificar 
condições de acesso e desfruto de direitos assistenciais e previdenciários, pois sabe-se que 
existe e é notória a carência de políticas públicas relacionadas ao sistema pesqueiro. Contudo, 
existem diversas leis que asseguram os direitos aos pescadores, porém, após a coleta, 
tabulação e análise dos dados, foi detectada inacessibilidade por parte dos pescadores em 
usufruir os benefícios da previdência social, devido a diversos fatores, a exemplo do 
desconhecimento tanto sobre os direitos quanto aos mecanismos institucionais para acessá-
los. A partir desta informação sobre a dificuldade de acesso a informações básicas, o projeto 
construiu o aplicativo GLUB, que se constitui em um aplicativo educacional utilizando o 
software App Inventor que pertence Massachusetts Institute of Technology, com o intuito de 
levar informações referentes aos direitos assistenciais e previdenciários aos agentes desta 
cadeia produtiva, contendo informações coletadas durante a pesquisa que serviram como 
subsídio para a formulação do software. Deste modo, o presente trabalho explicita os 
resultados empíricos da pesquisa que formulou o aplicativo, bem como apresenta reflexões 
sobre suas possibilidades de uso. 
Palavras–chave: aplicativo educacional, sistema pesqueiro artesanal, baía de Todos os 
Santos, auxílios previdenciários, inovação tecnológica 
 

Glub : software on rights and social benefits for fishing workers 
 
ABSTRACT: Fishing in the Bay of All Saints (BTS) is of fundamental importance to the 
economy of the state, responsible for annual production of 121,000 tons of fish. The way that 
prevails in fishing communities around the Bay of All Saints is the artisanal fisheries. field the 
attacks were carried out in six communities in the region to collect data on fishing activities 
and socio-cultural practices of the agents responsible for producing local fish. The main 
objective was to identify the conditions of access and enjoyment of social rights and social 
security, since it is known that exists and is notorious lack of public policies related to the 
fishing system. However, there are several laws that guarantee the rights to fishermen, 
though, after collection, tabulation and analysis of the data was detected inaccessibility by 
fishermen to enjoy the social security benefits due to several factors, such as lack so much 
about rights as the institutional mechanisms to access them. From this information the 
difficulty of access to basic information, the project built Glub application, which is an 
educational app using the App Inventor software belonging Massachusetts Institute of 
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Technology, in order to bring information related to social rights and pension agents of 
production chain, containing the information collected during the research that served as input 
for the software design. Thus, this article explains the empirical results of the research that 
made the request and presents reflections on their usability. 
KEYWORDS: educational application, artisanal fishing system , Bay of All Saints , welfare 
aid , technological innovation 
 

INTRODUÇÃO 

A pesca sempre foi um dos principais meio de sobrevivência no Brasil, as sociedades 

primitivas já utilizavam este recurso como um dos principais recursos para alimentação, 

mesmo antes de terem desenvolvidos formas tradicionais de cultivo. Definida como o 

processo de extração de organismos aquáticos do meio natural para diversos fins, como 

alimentação, comercialização, industrialização e lazer, a pesca é de suma relevância para a 

economia do país, segundo o Portal Brasil (2013), a atividade pesqueira brasileira gera um 

PIB nacional de R$ 5 bilhões, mobilizam 800 mil profissionais e proporciona 3,5 milhões de 

empregos diretos e indiretos. Vale destacar que a pesca artesanal é a modalidade 

predominante no Brasil. 

 O Estado da Bahia é considerado hoje o terceiro maior produtor de pescado, com uma 

produção de 121 mil toneladas por ano, neste contexto, a baía de Todos os Santos (BTS) se 

destaca na produção de pescado no estado. A BTS possui em seu entorno 173 comunidades 

pesqueiras, distribuídas em 14 municípios, com cerca de 30 mil pessoas responsáveis pela 

produção anual de 16.000t de pescado. (BANDEIRA et al, 2011) A pesca artesanal pode ser 

descrita em três etapas: pré-captura – nesta etapa se encontra o processo de preparo para 

extração dos organismos aquáticos (como o preparo dos artefatos de pesca, preparo da 

alimentação etc.), captura – nesta etapa ocorre a captura dos organismos aquáticos e pós-

captura – caracterizada como o processo que ocorre após extração dos organismos aquáticos 

(como o transporte, o tratamento do pescado, a comercialização ou beneficiamento etc). Desta 

maneira, se configura como um “sistema pesqueiro”, cujo trabalho se desenvolve no mar e na 

terra (CORREIA, 2011), e envolve diversos trabalhadores, como, pescador, marisqueira, 

tratadeira, transportador e outros chamados de agentes do sistema pesqueiro.  

 É importante chamar atenção para o fato de que não existem no país normas 

regulamentares sobre o trabalho do pescador. Além de a carência de políticas públicas em 

relação a atividade pesqueira. Segundo Meneses (2015), a carência de políticas públicas 

relacionadas ao sistema pesqueiro é visível, seja por parte dos órgãos que fomentam as 

atividades de pesca no Estado e no país, seja por parte dos órgãos de vigilância sanitária que 

priorizem o atendimento educacional, preventivo e de seguridade de saúde aos pescadores e 
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marisqueiras. Essa baixa eficiência deixa os agentes do sistema pesqueiro em situação de 

vulnerabilidade. Além de tudo, é crítica a acessibilidade às modalidades de linguagem em que 

são expostas as informações referentes aos direitos assistenciais e previdenciários dos 

pescadores e marisqueiras.  

Por este motivo, dentre outros, o projeto buscou desenvolver uma ferramenta 

educacional para divulgar informações referentes ao trabalho da pesca, bem como permitir 

acesso fácil a dados sobre direitos assistenciais e previdenciários e aos mecanismos para 

requerer tais direitos. Além de possibilitar um meio de aprendizagem em ambiente não 

formal, a ferramenta será disponibilizada em dispositivos móveis que possuam Sistema 

Operacional Android (SO Android). 

O presente trabalho vai expor os materiais e métodos que foram utilizados para 

concepção da ferramenta e os principais resultados e discussões obtidos no curso do projeto.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A ferramenta educacional é um aplicativo (denominado Glub) que foi desenvolvido 

após as incursões a campo e aplicação de 170 questionários semiestruturados em seis 

comunidades pesqueiras entorno da BTS: Trapiche e Acupe, em Santo Amaro; Matarandiba e 

Baiacu em Vera Cruz; Engenho da Cruz e Santiago do Iguape em Cachoeira; com isso, 

possibilitou a coleta de dados dos agentes responsáveis pela produção de pescado local, para, 

deste modo, identificar as condições de trabalho e a acessibilidade desses agentes aos direitos 

assistenciais e previdenciários. A ferramenta educacional poderá ser utilizada em smartphones 

e tablets compatíveis.  

A criação do aplicativo (App) educacional foi desenvolvida no App Inventor, um 

sistema na web, desenvolvido conjuntamente pelo Google e Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), porém, hoje pertence somente ao MIT. Atualmente em segunda versão 

nomeada de MIT App Inventor 2, é software de programação baseada em blocos, voltado para 

área educativa, que permite até a leigos iniciar a programação e criar aplicativos funcionais 

para dispositivos android. De modo a facilitar o trabalho do programador, os blocos de 

programação se assemelham a quebra-cabeças, assim, apenas funções compatíveis se 

encaixam. Há, portanto, a indispensabilidade em conhecer linguagem de programação para o 

desenvolvimento de um App na plataforma. A ferramenta é dividida em duas seções: o App 

Inventor Designer e o App Inventor Blocks Editor, a primeira seção é a tela de design do 

projeto, é nela onde é criado o layout do aplicativo, ou seja, os detalhes e a aparência. Já na 

segunda seção, é possível associar funções aos itens adicionados na seção anterior. (NETO et 
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al, 2015) Ela é inspirada nas linguagens Logo e Scratch, o App Inventor propicia um 

ambiente de aprendizagem baseado no construcionismo, uma vez que permite aos estudantes 

criarem aplicações à medida que descobrem e exercitam a criatividade, tornando o 

aprendizado mais lúdico. (GOMES, 2013) A multimidialidade está na forma de apresentar o 

texto, usam-se recursos de diversas mídias como: vídeo, áudio, imagens. Como, a atualidade 

encena o campo das multimidialidades, nos mais diversos âmbitos sociais, para concepção da 

ferramenta, foram adicionados arquivos sonoros e ícones do MEROO ICONS disponíveis 

para projetos. Estes recursos midiáticos foram usados com o objetivo de tornar o aplicativo 

GLUB atrativo e intuitivo, pois, como afirma Reategui (2007, p. 7), o apelo estético de uma 

interface pode motivar um usuário a utilizar determinado sistema. 

As informações para serem inseridas no aplicativo foram tratadas, resumidas e 

adaptadas em uma linguagem que possa ser compreendida facilmente pelos agentes da cadeia 

produtiva, para que, assim, ocorra a eficiência e usabilidade no software. Segundo Benyon  

(2011, p.53), para um sistema possuir um alto grau de usabilidade, deve possuir as seguintes 

características: eficiente, pois as pessoas poderão fazer coisas mediante uma quantidade 

adequada de esforço; eficaz, por conter nas funções e conteúdos informações adequadas e 

organizadas  apropriadamente; fácil de aprender como fazer e, consequentemente, fácil de 

lembrar como operar as funções após algum tempo. Com base nestas proposições, além de 

pensar meios de tornar o aplicativo atraente, como mostra na Figura 1, foram realizadas 

adequações textuais para converter informações institucionais em textos mais compatíveis 

com o público-alvo a que se destina o aplicativo, no caso em tela, pescadores e marisqueiras, 

cuja maioria, possui baixo nível de escolarização.  

Figura 1. Comparação entre textos: recorte (LEI No 10.779, DE 25 DE 
NOVEMBRO DE 2003.) e texto contido no Glub. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Atualmente, os smartphones possuem diversas funções que competem com sua 

principal tarefa: realizar e receber ligações. Tudo isso devido a demanda da sociedade 

contemporânea, que utiliza a tecnologia, de uma maneira geral, propiciando o surgimento de 
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novas percepções, noções e atitudes. Assim, para que a ferramenta educacional pudesse ser 

implantada, foi escolhida a plataforma android, devido a este ser o sistema operacional mais 

utilizado em relação aos seus concorrentes, tendo, pois, como consequência, a crescente 

popularização dos smartphones. O Brasil é o quinto maior mercado mundial de telefonia 

celular. São cerca de 130 aparelhos para cada 100 habitantes, sendo que o segmento que mais 

cresce é o dos smartphones (NMC, FIRJAN, 2012, p.71).  

O desenvolvimento desta tecnologia foi pensado e planejado a partir de dados coletados, 

que revelam práticas, agentes e artefatos que compõem as atividades de trabalho em torno da 

cadeia produtiva da pesca e da mariscagem na BTS, transformando os dados de pesquisa em 

informações acessíveis aos agentes desta cadeia produtiva. A pesca nas comunidades do 

entorno da BTS é predominantemente de cunho artesanal, os agentes deste sistema pesqueiro 

utilizam técnicas adquiridas com outros pescadores mais experientes e familiares para 

desenvolverem suas atividades, assim, a atividade se caracteriza como familiar e estes 

profissionais atuam, frente ao mercado, de modo informal. Todavia, isto não significa a 

inexistência de recursos legais que lhes garantam assistências e benefícios: os pescadores 

artesanais possuem direitos aos benefícios da previdência social, tais como, aposentadoria por 

idade, aposentadoria por invalidez, seguro defeso, auxílio doenças, auxílio-maternidade, 

dentre outros. Porém, muitos não sabem e deixam de usufruir. Com vistas a tentar auxiliar o 

acesso a informações, o GLUB fornecerá uma screen para cada um destes benefícios em 

linguagem simples e de fácil compreensão. Nela constarão os principais auxílios e benefícios 

ofertados aos trabalhadores do sistema pesqueiro, organizada e dividida em três botões: 

Seguro Defeso, Aposentadoria e auxílio, conforme, Figura 2. 

A proposta foi disponibilizar informações que sejam de fácil compreensão, de modo a 

que qualquer usuário possa acessá-las sem nenhuma dificuldade. Outra preocupação, a partir 

da necessidade de manter as informações contidas no App sempre atualizadas foi propor que 

o aplicativo esteja comunicando-se a internet, quando necessário. A ferramenta possui acesso 

a uma screen de “Tire suas dúvidas”, onde estão contidas respostas às principais dúvidas 

referentes aos direitos assistenciais e previdenciárias de pescadores, os principais botões que 

remetem a funcionalidades e telas possuem aparência em ícones intuitivos, para que possam 

ser compreendidas rapidamente.  
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Os resultados obtidos foram a concepção do aplicativo Glub, a finalização e inclusão 

dos resultados da pesquisa no App. Este software educacional proporcionará um ambiente de 

interação, onde o usuário poderá consultar situação atual do Registro Geral da Atividade 

Pesqueira (RGP). Este registro trata-se de um instrumento do Governo Federal que visa 

legalizar o exercício das atividades de pesca e aquicultura.  

Figura 2. Prints de três telas do Glub. 
 

Outro recurso presente é a possibilidade de acessar diretamente do software o Portal da 

transparência do pescador artesanal, podendo consultar informações referentes a pagamentos 

do RGP, como o valor acumulado (todos os benefícios pagos, Figura 3).  

 

Figura 3. Print do portal da Transparência (pescador artesanal, 2016). 
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Para que o aplicativo seja disponibilizado, será inicialmente disseminado aos estudantes 

do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia (IFBA) Campus Santo 

Amaro, numa versão DEMO. Disseminar no IFBA reduz o custo da pesquisa, e facilitará o 

feedback por parte dos usuários, isso possibilitará uma interação maior com este usuário para 

corrigir possíveis problemas no software. Além disso, parte dos estudantes do campus possuir 

familiares e vizinhos envolvidos no sistema pesqueiro, permitindo, assim, que levem para 

suas casas/comunidades as informações contidas no aplicativo e trazer aos desenvolvedores o 

retorno das comunidades sobre o uso do aplicativo. 

 

CONCLUSÕES 

Os dados obtidos através das incursões a campo serviram como subsídio para a 

formulação do software GLUB, de maneira que este consiga instruir os agentes dessas 

comunidades pesqueiras de modo interativo e acessível, tendo em vista que não existem 

normas que regulamentam o trabalho desses pescadores que estão expostos a diversos riscos 

nos respectivos ambientes de trabalho. Conclui-se que, apesar de carências das normas 

públicas e da precariedade em expor informações referentes aos benefícios dos pescadores por 

órgãos que fomentam a pesca no Brasil, os agentes da cadeia produtiva de pescado possuem 

diversos direitos, como a Lei 13.134/2015 que é alteração da Lei n 10.779, de 25 de 

novembro de 2003, que dispõe sobre o seguro-desemprego para o pescador artesanal. 

Todavia, muitos desconhecem tais direitos e acabam não usufruindo os benefícios dispostos 

por Lei.  

Um aplicativo desta natureza torna-se relevante e inovador na medida em que 

introduzem, por meio de processos interativos, informações sobre assistências, auxílios e 

direitos de trabalhadores responsáveis pela produção de pescado nas comunidades no entorno 

da baía de Todos os Santos, de modo lúdico, através do celular, aparelho cujo uso se 

disseminou avassaladoramente nos últimos anos no Brasil. 
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RESUMO: Segundo estudos recentes, as necessidades habitacionais brasileiras apontam um total de 7 
milhões de moradias, o que representa 12% dos domicílios no país. Tais números evidenciam a 
problemática habitacional, que se apresenta pelo déficit habitacional e pela inadequação habitacional. 
Este componente corresponde às moradias que não proporcionam condições desejáveis de habitação e 
que representam 77% do total de unidades habitacionais produzidas. Esta também é a realidade das 
cidades do interior cearense, como é o caso de Quixadá, na sua maior parte construídas sem a 
participação direta de políticas públicas e sem atuação de profissionais técnicos capacitados. O 
resultado são casas com baixa qualidade espacial e péssimas condições de conforto e segurança. 
Diante deste cenário, esta pesquisa analisou as moradias autoconstruídas sob os aspectos de sua 
localização, formas de produção, qualidade espacial e conforto ambiental; identificando padrões 
construtivos e de ocupação do solo urbano, técnicas construtivas inovadoras. Foram selecionadas 34 
unidades habitacionais em duas áreas periféricas da cidade de Quixadá. A partir destes exemplares, foi 
possível constatar algumas questões relativas à baixa qualidade projetual decorrente da falta de projeto 
e ainda a ocorrência de patologias construtivas decorrentes da má execução das edificações. 

Palavras–chave: assistência técnica, autoconstrução, déficit habitacional, patologias. 

 
HOUSING IN THE ILLEGAL CITY: 
AUTOCONSTRUCTION IN SERTÃO CENTRAL 
REGION OF CEARÁ STATE 

 

ABSTRACT: According to recent studies, Brazilian housing needs indicate a amount of 7 million 
homes, representing 12% of households in the country. It indicates the housing problem, which is 
presented by the housing deficit and housing inadequacy. This component corresponds to homes that 
not provide desirable housing and representing 77% of total produced housing units. This is also the 
reality of cities in Ceará state, as is the case of Quixadá. Those homes are mostly built without the 
direct participation of public policies and without professionals acting on the construction process. The 
result is houses with low spatial quality and poor conditions of comfort and safety. In this scenario, 
this research analyzes the autoconstructed houses under the aspects of its location, forms of 
production, spatial quality and environmental comfort; identifying building standards and urban land 
use, technical innovative construction. 34 housing units were selected in two peripherical areas in 
Quixadá. From these examples, there has been some questions regarding the low quality architectural 
design due to the lack of design and even the occurrence of constructive pathologies resulting from 
improper performance of buildings. 

KEYWORDS: technical assistance, autconstruction, selfbuilding, pathologies. 
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INTRODUÇÃO 

 Quixadá, cidade que abriga um importante campus do Instituto Federal do Ceará, não difere 

muito da realidade apresentada pelas outras cidades pequenas e médias do sertão central cearense, e 

mesmo do restante do estado do Ceará. A cidade apresenta significativo déficit habitacional, com 

destaque para o componente inadequação habitacional, que é o foco desta pesquisa. Dados de 2011 

apontam que o déficit habitacional na cidade corresponde a aproximadamente 27% do total de 

domicílios existentes. 

 Ou seja, para cada 4 domicílios naquela cidade, 1 novo precisa ser construído, número que 

demonstra o alarmante problema de carência habitacional. Quer na periferia ou mesmo na sua zona 

central, predominam na paisagem urbana destas cidades as edificações residenciais auto-construídas. 

Diante do incremento populacional que é resultado direto, dentre outros aspectos, do processo de 

expansão do ensino superior e técnico do qual o IFCE faz parte; decorre a demanda por construção de 

moradias. E a forma encontrada é, sobretudo, a autoconstrução. 

 Tal solução – a construção residencial por conta própria, sem auxílio técnico de profissional 

devidamente capacitado e habilitado – está diretamente relacionada a dois fatores preponderantes: a 

falta de recursos financeiros para contratar um profissional e a falta de conhecimento técnico 

(LEMOS, 1978; MARICATO, 1979; MARICATO, 1997, FNA, 2014).  Diante de todo esse 

problemático panorama, surge a necessidade da Investigação da forma como decorre nas cidades 

anteriormente citadas o processo de autoconstrução residencial em cidades de pequeno e médio porte. 

 Busca-se neste projeto de pesquisa ainda identificar possibilidades para que as construções 

passem a oferecer maior qualidade e ainda a gerar menores impactos ao meio ambiente (MARICATO, 

2009; KOWALTOWSKI, 2003). Daí a importância de pesquisa na área, a ser desenvolvida pelos 

futuros profissionais de Edificações. É o objetivo geral deste projeto de pesquisa analisar as moradias 

autoconstruídas em cidades do sertão central cearense, sob os aspectos de sua localização, formas de 

produção, qualidade espacial e conforto ambiental.  

  

MATERIAL E MÉTODOS  

 Esta pesquisa tem caráter exploratório inicial sobre uma temática pouco estudada na região 

que foi proposta a investigação: a autoconstrução nas cidades do Sertão Central Cearense. Para tanto, 

foram desenvolvidas as seguintes atividades: Revisão Bibliográfica, Levantamento de Moradias 

Autoconstruídas e Identificação de Patologias Construtivas. Para o estudo exploratório da 

autoconstrução em Quixadá, foram selecionadas duas áreas com predomínio de construções feitas 

pelos próprios moradores. Uma primeira, na comunidade Carrascal, foi feito estudo mais detalhado. 

Numa segunda, na comunidade Campo Novo, foi feito estudo exploratório e qualitativo. 
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 Foram feitos levantamentos de casas autoconstruídas. No total, foi feito o levantamento de 34 

casas, que passaram a compor acervo do projeto e permitiram as análises preliminares. Foram 

levantadas as medidas dos cômodos para a representação em planta baixa utilizando-se o programa 

gráfico AutoCAD. Com o objetivo de conhecer as principais patologias encontradas nas alvenarias das 

residências autoconstruídas nas duas áreas estudadas e direcionar possíveis soluções para as mesmas, 

foram adotados métodos como observação in-loco e aplicação de questionários. Analisando estes 

dados e as fotografias das patologias. Seguem os resultados alcançados com cada uma destas 

atividades. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados obtidos através dos diversos levantamentos foram os seguintes: 

Análise socioeconômica  

 O resultado da análise socioeconômica da primeira área pesquisada, na comunidade Carrascal, 

é apresentada a seguir.  

Perfil da população moradora da área pesquisada 

 O público corresponde aos moradores da comunidade Carrascal, mais especificamente aquelas 

famílias que possuem lotes na gleba doada pela prefeitura, localizado em área periférica de Quixadá.  

Nível de escolaridade dos moradores 

 De acordo com o questionário de levantamento de dados aplicado junto a 34 moradores de um 

universo de 234 lotes no assentamento, predomina na área escolhida para atuação as pessoas com 

pouco ou nenhum grau de instrução. Segundo os dados coletados de um universo de 234 famílias, em 

9 (nove) delas o chamado chefe de família (quem possui a maior renda) era analfabeto ou tinha menos 

de 1 ano de estudo. Em 16 (dezesseis) famílias, o chefe de família possuía até 3 anos de estudo e em 9 

entrevistas foi identificado que o chefe de família possuía entre 3 e 9 anos de estudo. Em nenhuma das 

entrevistas foi identificado que o chefe de família possuía curso de nível técnico ou de nível superior.  

Faixa etária dos moradores 

 Ainda segundo o questionário de levantamento de dados aplicado junto aos moradores, pode-

se observar a predominância de uma população jovem naquela comunidade. Do total de 34 famílias, 

que correspondem a uma população de 204 pessoas, a maior parte tinha entre 10 e 20 anos de idade 

(114 pessoas). Ainda segundo o levantamento feito, 29 tinham menos de 10 anos de idade, 39 tinham 

entre 20 e 30 anos, e 52 tinham mais de 30 anos.  
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Levantamento arquitetônico de habitações  

 Para o estudo exploratório da autoconstrução em Quixadá, foram feitos levantamentos de 

casas autoconstruídas. No total, foi feito o levantamento de 34 casas, que passaram a compor acervo 

do projeto e permitiram as análises preliminares. Foram levantadas as medidas dos cômodos para a 

representação em planta baixa utilizando-se o programa gráfico AutoCAD.  A seguir, alguns exemplos 

destas casas. 

 

Figura 1 – Exemplo de moradia autoconstruída 

 

  

 No exemplar acima, observa-se característica predominante das edificações autoconstruídas 

estudadas que é a ausência de recuos laterais o que gera a inexistência de aberturas nos cômodos 

internos. 

 

Figura 2 –Exemplo de moradia autoconstruída 
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 No exemplar acima, observa-se outra característica predominante das edificações 

autoconstruídas que é ocorrência de circulações de pequena dimensão, dificultando a movimentação 

de pessoas e moveis. 

 

Figura 3 –Exemplo de moradia autoconstruída 

 

  

 No exemplar anterior, observa-se a ocorrência de circulações mal resolvidas, gerando conflitos 

de transito interno à casa. Este erro de projeto gera uso inadequado de espaços na edificação. 

 

Figura 4 –Exemplo de moradia autoconstruída 

 

  

 No exemplar anterior, observa-se a ocorrência de cômodos de pequena dimensão, irregulares 

perante as normas de construção aplicadas para este tipo de edificação. 
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 A partir do estudo das casas, possível através do levantamento arquitetônico das casas, foram 

observados aspectos relacionados à tipologia e distribuição espacial. Foram observadas as seguintes 

ocorrências, de forma a analisar o seu percentual em relação ao total de domicílios estudados: 

cômodos de pequena dimensão; ausência de iluminação natural; ausência de ventilação natural; 

circulações de reduzida dimensão; adensamento excessivo de moradores (>3 por dormitório); 

ocupação total do terreno e aberturas para vias públicas. A seguir, quadro-síntese com os dados 

obtidos. 

 

Quadro 1 – Síntese do Levantamento das Moradias 

Ocorrência Consequências Percentual 

Cômodos de pequena dimensão Desconforto  85,3% 

Ausência de iluminação natural  Diminuição do conforto ambiental 94,1% 

Ausência de ventilação natural Diminuição do conforto ambiental 97,1% 

Circulações de reduzida dimensão Redução da mobilidade interna e 
conflitos de uso 

67,6% 

Adensamento excessivo de 
moradores (>3 por dormitório) 

Precariedade das condições de 
moradia 

61,8% 

Ocupação total do terreno Impermeabilização do solo 88,2% 

Aberturas para vias públicas  85,3% 

 

Levantamento das patologias  

Com o objetivo de conhecer as principais patologias encontradas nas alvenarias das residências 

autoconstruídas nas duas áreas estudadas e direcionar possíveis soluções para as mesmas, foram 

adotados métodos como observação in-loco e aplicação de questionários. Analisando estes dados e as 

fotografias das patologias encontradas foi possível diagnosticar as que ocorriam com maior 

frequência. Especial atenção foi dada àquelas que ocorriam nas alvenarias das residências.  

 

 



 

11205 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

Figura 5 – Edificação com patologias construtivas 

      

  

As principais patologias encontradas nas alvenarias foram trincas e fissuras; e infiltração e 

umidade. A partir do estudo das patologias, possível através do levantamento arquitetônico das casas e 

das observações in-loco e fotografias, foram identificados ainda outros tipos de patologias e sua 

ocorrência nas moradias levantadas. De maneira geral, foram observadas as seguintes ocorrências, de 

forma a analisar o seu percentual em relação ao total de domicílios estudados: fissuras em aberturas 

(portas e janelas), fissuras em paredes, umidade, infiltração. A seguir, quadro-síntese com os dados 

obtidos. 

 

Quadro 2 – Síntese do Levantamento de Patologias nas Moradias 

Patologia Possíveis causas Percentual Ocorrência 

Fissuras em aberturas (portas e 
janelas), 

Ausência de vergas e contravergas  
100% 

Fissuras em paredes Recalque da fundação, 
movimentação térmica 

100% 

Umidade Ausência ou mal funcionamento da 
impermeabilização 

97,1% 

Infiltração Vazamentos, sistema de águas 
pluviais 

85,3% 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 A partir destes exemplares, foi possível constatar algumas questões relativas à baixa qualidade 

projetual decorrente da falta de projeto e ainda a ocorrência de patologias construtivas decorrentes da 

má execução das edificações. 
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 As principais patologias presentes nas residências autoconstruídas em Quixadá são a 

infiltração e as fissuras. No caso da infiltração, fica claro que existe deficiência na impermeabilização 

das fundações ou má qualidade dos materiais utilizados, visto que, a maioria dos moradores 

desconhece a origem dos materiais utilizados na construção das moradias.  

 Em relação à grande quantidade de fissuras encontradas nas casas, é possível diagnosticar a 

falta de verga no vão de portas e janelas e também falhas na distribuição de cargas sobre a estrutura.  

 Observa-se, portanto, que a construção realizada pelos próprios moradores, sem uma 

assistência técnica adequada, leva a produção de moradias com baixa qualidade construtiva. 
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RESUMO: São Luís, capital do Maranhão e, também, patrimônio cultural da humanidade é 
igualmente conhecida pelo título de Cidade dos Azulejos devido à grande diversidade de peças que 
são encontradas revestindo as paredes e os interiores dos seus monumentos históricos.  O exuberante 
acervo arquitetônico colonial que se encontra no Centro Histórico de São Luís fez da cidade 
Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, tombada em 1997 pela UNESCO. Por si mesmas, as 
peças azulejares contam a história da cidade e nelas podem ser encontrados variados temas desde 
episódios mitológicos a históricos, além de iconografia religiosa. Considerando que esta história 
deve ser acessível à todas as pessoas, o presente projeto busca trazer ao Braile esse rico 
patrimônio. O objetivo central do trabalho é, por tanto, traduzir a história de azulejos 
selecionados, após etapas de pesquisa, para o braile a fim de que pessoas cegas possam ler estas 
histórias. Para a obtenção de informação e material necessário foram realizadas entrevistas com 
pessoas cegas, pesquisa de campo e revisão da literatura sobre os azulejos ludovicenses. Após isso, 
foram selecionados azulejos do Centro Histórico da cidade sem qualquer tipo de relevo, 
aprofundando-se as pesquisas sobre cada peça e criados textos sobre elas que foram posteriormente 
traduzidos para braile.   
Palavras–chave: cidade dos azulejos, patrimônio histórico, arquitetura, design universal  
  

TILES’ HISTORY OF THE HISTORICAL CENTER  OF SÃO LUIS  
THROUGH BRAILLE   
  
ABSTRACT: São Luis, capital of Maranhão and also cultural heritage of humanity is also known by 
the title of City Tiles due to the large variety of parts that are found lining the walls and the interior of 
its historic monuments. The lush colonial architectural heritage that is in St. Louis Historical Center 
made the Historical and Cultural Heritage of Humanity City, overturned in 1997 by UNESCO. By 
themselves, the azulejo pieces tell the story of the city and in them can be found varied themes from 
mythological episodes historical, and religious iconography. Whereas this story should be accessible 
to all people, this project seeks to bring to Braille this rich heritage. The central objective is, therefore, 
translate the story of tiles selected after research stages for the Braille so that blind people can read 
these stories. To obtain information and necessary materials were interviews with blind people, field 
research and literature review on ludovicenses tiles. After that tiles were selected from the historic city 
center without any relief, deepening research on each piece and created texts on them which were later 
translated into Braille.  
KEYWORDS: city of tiles, heritage, architecture, universal design  
  

INTRODUÇÃO  

Azulejaria do Centro Histórico de São Luís  

  A capital ludovicense possui um valioso conjunto de peças azulejares históricas que 

foram trazidas nos séculos XVIII, XIX e em meados do século XX, de maior origem portuguesa, 

porém o acervo também conta com azulejos de outros países da Europa como a Inglaterra, França, 

Holanda e Alemanha. (LIMA et. al, 2012).  
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 Os azulejos chegaram em São Luís com o objetivo de revestir os casarões e enriquecer 

esteticamente as casas da burguesia, igrejas e outros prédios importantes da capital, devido as 

condições climáticas da cidade as peças azulejares também serviram como isolantes térmicos, 

refletindo a luz do sol e tornando o interior das casas mais frescos. (LIMA et. al, 2012).  

Os azulejos que chegaram a São Luís são de origem portuguesa, inglesa, francesa e alemã. E 

atualmente, no centro histórico, encontram-se 84 tipos de azulejos antigos e novos que revestem 

fachadas e outro imóveis. (ASSIS, 2012).   

A percepção de formas através do tato  

  O tato é o sentido que permite ao cego o conhecimento sensorial dos objetos animados e 

inanimados que constituem o ambiente. (OCHAITA, 1995).  

 O tato é o principal sentindo utilizado pelos deficientes visuais. Com o sentido da visão 

comprometido é necessário que um sentido o substitua. Assim, o tato acaba assumindo o papel da 

visão, e com ajuda dos outros sentidos que se tornam mais aguçados, o conjunto supre as necessidades 

básicas da pessoa cego. Uma parcela minoritária da população, no caso as pessoas cegas, não tem 

acesso fácil a história dos azulejos coloniais da Cidade de São Luís e tampouco existe um material 

destinado especificamente para essa minoria tratando do assunto. Neste projeto se busca levar aos 

cegos a história traduzida para o braile dos azulejos coloniais de São Luís.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Inicialmente foram realizados estudos sobre os azulejos do Centro Histórico da capital através 

da revisão da literatura, para que estes pudessem ser selecionados para a seguinte etapa: a de produção 

dos textos-resumos da história de cada azulejo selecionado. As pesquisas que foram realizadas  para a 

produção dos textos sobre a história e importância dos azulejos tiveram como sua principal fonte o 

livro Catálogo dos Azulejos da Ilha de São Luís (2005), após a pré-seleção dos azulejos foi realizado 

um mapeamento dos locais onde encontram-se as peças azulejares e posterior visitas de campo à esses 

locais, no Centro Histórico para registro fotográfico das peças selecionadas. No Centro Histórico, 

foram realizadas pesquisas de campo para registro de dados dos azulejos e reconhecimento das peças 

selecionadas nas ruas, igrejas e casarões. Com as peças selecionadas foi possível a produção de textos 

explicando resumidamente sua história, origem e forma de produção; foram escolhidos alguns 

azulejos, que não possuem alto-relevo, na rua de Santana, rua do Sol, Igreja da Sé, entre outras 

localidades. Após a seleção dos azulejos, foi utilizado o livro citado para que fosse possível conseguir 

informações mais especificas sobre cada azulejo selecionado como o século que foi produzido, as 

técnicas de produção, as características formais e até mesmo o país de origem.  

 Para melhor compreensão das necessidades das pessoas cegas relativas ao entendimento da história de 

São Luís, foi desenvolvido um roteiro de entrevista que foi respondido por informantes cegos, focando 
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na azulejaria, e com auxílio do programa denominado Braile Fácil  - desenvolvido por José Antonio 

Borges e Geraldo José Chagas Jr. pelo Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ - além da 

contribuição do servidor Derocy Reis do NAPNE – Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades 

Especiais do Instituto Federal do Maranhão.  

  Além de contribuir para a compreensão pelas pessoas cegas da história dos azulejos e por investir na 

possibilidade de reconhecimento total dos azulejos planos (sem relevo), este projeto foi realizado em 

conjunto com outro projeto denominado Cidade dos Azulejos através do tato: Reprodução de azulejos 

do Centro Histórico de São Luís em modelos físicos 3D para o reconhecimento por pessoas cegas que 

possibilita ao cegos, ao tatearem os modelos 3D, entendam como se configuram formalmente essas 

peças azulejares, por tanto, complementares, os resultados de ambos os projetos proporcionam o total 

entendimento de cada peça de azulejo, desde a história até a sua configuração física.  

  
Figura 1: Programa utilizado para fazer as traduções dos textos produzidos para o braile.   
  

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 Com base nos resultados das entrevistas, pode-se perceber que há uma dificuldade na identificação 

dos azulejos coloniais da cidade de São Luís, o que pode ser percebido a seguir:  

  
Na identificação desses azulejos, existe uma falta de acessibilidade no 
sentido de que a própria natureza da deficiência a impede. Se me 
perguntassem o que poderia ser feito para que as pessoas com deficiência 
visual pudessem conhece-los, eu diria um trabalho de áudio-descrição para 
identificação desenhos, cores, formatos  
  

Pode-se perceber também a ausência de material sobre o tema direcionado à pessoas cegas:  
  

Não. Existe uma carência geral de muitos documentos e textos em braile, 
esse incluso.  
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Segundo um dos informantes, há uma dificuldade em identificação de objetos por pessoas 
cegas   

  
Há dificuldade na identificação de cores, detalhes pintados, que não estejam 
em relevo para reconhecer as formas. Texturas ajudam muito.  

  
 O presente projeto, por tanto, possibilitará uma maior acessibilidade da informação relacionada 

ao tema.  

 Após a seleção das peças, foi realizado um mapeamento do centro histórico para auxiliar na 

identificação dos locais das peças selecionadas para posterior visita e registro fotográfico.  

  

  
Figura 2: Mapa do Centro Histórico de São Luís com pontos de onde foram registrados os exemplares 

de azulejos para a pesquisa.  

   

  
Figura 3: Detalhe do mapa do Centro Histórico de São Luís com pontos de onde foram registrados os 
exemplares de azulejos para a pesquisa.  
  

Durante a pesquisa de campo, os exemplares foram fotografados. As fotografias dos azulejos 

selecionados com os respectivos textos explicativos, encontram-se a seguir:  
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Figura 4: Azulejo Português localizado na rua Afonso Pena.  
  

Este azulejo é mais encontrado em São Luís, possui padrão ferradura estampilhada (Padrão em 

que as tintas são aplicadas sobre o vidro opaco utilizando uma estampilha.) na cor azul, na forma 

monocrômica, sua estampa é composta de ramificações, movimentos lineares e pontilhados que 

acompanham os adornos. Foi produzido no século XIX na Fábrica Viúva Lamego em Lisboa, 

Portugal, se encontra, atualmente, na rua Afonso Pena, no centro. Possui dimensão 13,5 x 13,5 cm. 

(FIGUEIREDO et. al., 2005)    

  

  

Figura 5: Azulejo Português localizado na rua do sol  

Conhecido como “estrela-e-bicha” ou “cobrinha”, o azulejo teve versões holandesas e 

portuguesas, seu desenho é uma estrela de oito pontas formado por quatro azulejos juntos, também há 

uma linha diagonal na forma de “cobrinha” que liga dois losangos, as outras duas extremidades são 

compostas de um losango e outros dois pela metade. Foi Produzido no século XIX na Fábrica Viúva 

Lamego em Lisboa, Portugal, se encontra, atualmente, na rua do Sol.  

Possui dimensão 13,5 x 13,5 cm. (FIGUEIREDO et. al., 2005).  

  

Figura 6: Azulejo Português localizado na Igreja de Santana.   
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O azulejo é simples, possui uma grande flor com quatro pétalas e quatro folhas estilizadas na cor azul 

que compõem todo o azulejo. Foi produzido no século XVII em Portugal, se encontra, atualmente, na 

igreja de Santana em um silhar (Pedra lavrada quadrangular utilizada no revestimento de paredes.). rua 

do Sol. Possui dimensão 14 x 14 cm. (FIGUEIREDO et. al., 2005).  

  

  

Figura 7: Azulejo Português localizado na rua do Sol.   

É um dos frisos mais encontrados na cidade, tem padrão estampilhado¹ nas cores azul, branco e 

amarelo, e também na versão azul e branco. No centro da peça há uma flor na cor amarela com cinco 

pétalas e dois adornos na cor azul.  

Produzido no século XIX na Fábrica de Massarelos em Porto, Portugal, se encontra, atualmente, na 

rua do Sol. Possui dimensão 13,5 x 13,5 cm. (FIGUEIREDO et. al., 2005).  

  

Figura 8: Azulejo Português localizado na igreja de Santana.   

O azulejo é uma releitura do azulejo “Ponta de Diamante” muito comum no século XVII, no período 

pombalino, utiliza-se de Técnica Majólica (Técnica de origem europeia que permite pintura no azulejo 

depois da primeira cozedura utilizando um vidrado transparente para a pintura e depois o azulejo é 

novamente cozido.) na sua produção. No centro da peça há uma flor estilizada de quatro pétalas num 

tom de vinho claro, e, ao redor dela, uma estilização de um prisma de extremidades salientes. Foi 

produzido no século XVII em Portugal, se encontra, atualmente, igreja de Santana. Possui dimensão 

13,8 x 14 cm. (FIGUEIREDO et. al., 2005).  

 A figura 9 exemplifica a tradução de um dos texto para o braile e a impressão desse texto em papel.  
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Figura 9: Tradução em Braile  feita pelo programa Braile Fácil e respectiva impressão em brailse.  
  

CONCLUSÕES  

Cada dia fica mais evidente a necessidade de inclusão. Iniciativas que visam contribuir 

para que um maior número de pessoas possam usufruir de algum produto, serviço ou 

informação, são extremamente necessárias. Analisando o cenário que foi apresentado, a  

ferramenta desenvolvida neste trabalho é de suma importância para o objetivo principal do 

projeto que é poder fazer com que pessoas cegas sejam incluídas. Por meio do material 

desenvolvido no projeto, o cego pode ler a história de cada azulejo selecionado se utilizando 

de um recurso produzido especificamente para ele.   

Partindo do pressuposto de que uma grande parte da população fica impossibilitada de 

ter acesso a determinadas informações, é possível afirmar que esse projeto é de grande 

contribuição para não somente a integração, mas a real inclusão dessas pessoas. O material 

produzido pelo projeto pode ser usado como ferramenta de estudo tanto em sala de aula como 

pode ser, também, exposto ao lado das peças originais nos museus da cidade.   

 Como desdobramentos futuros deste trabalho estão o maior alcance em termos de quantidade 

de azulejos, ou seja, mais peças poderão ter suas histórias traduzidas ao braile.  
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo registrar através da pesquisa científica a 
história do IFMA Campus Buriticupu e os benefícios para a educação e para a cultura local. A 
história é o meio de comunicação entre o passado e o futuro, através do registro dos fatos 
históricos mantêm-se vivo os acontecimentos e utiliza-se como meio de reportar-se ao futuro, 
compreendendo através do tempo os pontos positivos e assim aprimorá-los e dar 
continuidade, as falhas ocorridas para não cometê-las novamente, e impulsionar o presente na 
busca de fazer melhor, o registro de uma memória é valorizar seus antecessores, é dar 
credibilidade a quem de fato merece, e não deixar que a poeira do tempo possa apagar ou 
esconder. Destarte este trabalho tende a preservar a história do IFMA Campus Buriticupu, 
com todo o seu arcabouço de subjetivos, proposições e interferências. Há oito anos que a 
instituição chegou à cidade e muito tem oferecido e a oferecer, no entanto não temos boa parte 
destas ações catalogadas, reunidas para que sirva de fonte de pesquisa e até mesmo de registro 
histórico documental. Assim investigou-se as nuances que trouxeram uma Unidade de Ensino 
então Centro Federal de Ensino Tecnológico à cidade de Buriticupu, e todo seu arcabouço 
histórico, tudo isso é história, por tudo isso merece memória.  

Palavras–chave: buriticupu, instituição, tempo 
 

HISTORY AND MEMORY OF CAMPUS BURITICUPU 
 
ABSTRACT: This work aims to register through scientific research the history of IFMA Campus 
Buriticupu and benefits for education and the local culture. The story is the means of communication 
between the past and the future, through the recording of historical facts remain live events and is used 
as a means to refer to the future, including through time the positives and thus improve- them and 
continue the failures occurred not to commit them again, and boost present in the quest to make better, 
registering a memory to cherish its predecessors, it is to give credibility to those who really deserve it, 
and not let the dust time to delete or hide. Thus this work tends to preserve the history of IFMA 
Campus Buriticupu, with all its subjective framework of, and interference propositions. Eight years 
ago the institution came to town and has offered and the offer, however we do not have much of these 
actions cataloged, gathered to serve as a source of research and even documentary historical record. So 
we investigated the nuances that brought a then Teaching Unit Federal Center of Technological 
Education of the City of Buriticupu, and all its historical framework, this is all history, all this deserves 
memory. 
. 
KEYWORDS: buriticupu, institution, time. 
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INTRODUÇÃO 

Pouco se sabe a respeito de nossa cultura, na verdade não é que não saibamos, mas sim 

não nos preocupamos em preservá-la, manter registro e disponível a todos, hoje ouvimos os 

ambientalistas levantando uma discussão quanto à preservação dos mananciais e das florestas. 

E quanto a nossa história, nossa cidade e nossa educação? 

A história é a memória viva de um povo, manter este legado é compromisso nosso, e a 

sociedade acadêmica tem sua parcela de contribuição significativa. Apoiando, incentivando e 

instigando no íntimo de cada acadêmico este ardor histórico. 

De acordo com MORIN (1921, p.18) “Só se pode preparar um futuro quando salva um 

passado, mesmo que estejamos num século e que forças de desintegração múltiplas e potentes 

se encontram em andamento”. Na construção desta modernidade a qual ocorre de forma 

constante, cabe a academia ser guardiã e motivadora de registros que compõem o passado. 

Na prática da educação a memória de um passado é matéria viva e presente, apontando 

seus erros para possíveis correções, encontrando novos métodos de preservar sem abster-se da 

experiência vivida. Toda e qualquer área do conhecimento ao iniciar seus estudos procura 

antes saber de seus registros históricos, que lhe serviram de fonte em sua caminhada. Neste 

contexto explicativo temos a Administração, a história da Administração é recente, porém, no 

decorrer da história da humanidade ela já era presente, não tão pujante isso é certo, mas o seu 

desenvolvimento e representatividade como a conhecemos hoje é pautado sob a influência dos 

filósofos. 

Segundo THEO HAIMANN apud CHIAVENATO (2003, p.30) “A Administração 

recebeu influência da Filosofia desde os tempos da Antiguidade”. Oque fica evidenciado é 

que o estudo a respeito e toda a sua credibilidade enquanto ciência é fruto de discussão 

prefaciada no passado a qual deu impulso a administração moderna que temos hoje. 

Neste mosaico memorial histórico é que são trabalhadas teorias e práticas de forma 

indissociável, as instituições de ensino no processo de formação da educação é a grande 

responsável por integrar essa herança cultural de saberes. 

Portanto, diante da diversidade do culto ao passado e com o propósito de abrir o baú do 

esquecimento e mostrar as gerações futuras, que possam ter a oportunidade de aprender com a 
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sua história é que resolvemos analisar, pela investigação científica, a seguinte problemática: 

onde está a história do IFMA Campus Buriticupu, quem foram seus primeiros servidores, 

inicialmente onde funcionou, quantas turmas e alunos, seus diretores, os chefes de 

departamento, os projetos que surgiram aqui, por que é chamado Campus de Exportação, o 

suporte como QG (quartel general) de ações federais e etc. 

A relevância dessa pesquisa consiste em manter vivo um passado que vem fazendo 

história na cidade de Buriticupu, aprofundar o conhecimento a respeito deste recorte que 

mudou a cara da cidade e vem alterando o comportamento em sua microrregião.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa utilizará a abordagem exploratória descritiva, pois pretende realizar um 

estudo que possa descrever e descortinar a história e a memória em sua cronologia de forma a 

possibilitar uma melhor compreensão, e os conhecimentos produzidos por ela possam também 

tornar-se essenciais para outras pesquisas que visem explicar o fenômeno. Como instrumento 

de pesquisa utilizaremos a entrevista semiestruturada (registrada em diário de campo, 

gravação em áudio, e-mail) e documentos.  

Os sujeitos da pesquisa serão seus primeiros servidores, ex- discentes, e os pais destes 

ex-alunos, o procedimento para a indicação de critérios para a escolha desses sujeitos serão 

definidos à medida que amadurecermos nossos pressupostos metodológicos.  

 A condução da pesquisa será realizada pelo aluno bolsista sob o acompanhamento do 

professor orientador, ela ocorrerá nas dependências do Campus Buriticupu, pesquisa de 

campo bem como através da internet, com o envio de perguntas por e-mail para aqueles que 

não mais assistam à cidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente reuniu-se orientador e pesquisador para estilar os parâmetros da pesquisa a 

ser realizada, bem como conhecer suas nuances e aprofundar-se na sistematização do trabalho 

a ser realizado em campo. 
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Discutiu-se sobre a forma de abordagem a ser adotada com os entrevistados e os 

questionamentos, com o intuito de obter o maior número possível de dados, a Priore 

desenvolver com os servidores que participaram do processo de remoção e que estavam na 

iminência de sair, pois seus substitutos já estavam chegando. 

Na aplicação dos questionários, início do trabalho em campo de fato, deparamo-nos 

com as dificuldades, no quesito horário e disponibilidade dos servidores em atender, em 

dedicar parte do seu tempo para esta pesquisa. Após algumas remarcações e desencontros a 

bibliotecária, que compõe o pulmão da instituição, nos recepciona com dados interessantes, 

tais como: a terceira maior em acervo, dos institutos federais do maranhão, possui sistema 

antifurto, mas um quadro ainda pequeno para o tamanho da instituição e sua quantidade de 

discentes. 

Do momento assistido com o diretor geral, obteve-se informações sobre o processo de 

implantação do campus e que, suas as atividades se iniciaram em fevereiro de 2007, na 

primeira fase da expansão, momento da gestão do então presidente da República Luiz Inácio 

Lula da Silva, que se propôs fazer uma expansão da rede federal para o processo de 

interiorização para levar uma educação técnica de qualidade para todas as regiões do Brasil, 

principalmente aquelas com IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) baixo. 

Também sobre a quantidade de alunos e servidores que o campus contava no momento 

de sua implantação, que era um total de 120 alunos matriculados e com 15 professores entre 

nível técnico e superior. Os cursos ofertados pela instituição no início, foram os Cursos de 

Recursos Naturais na modalidade integrada, e outra de Secretário Escolar do programa Proeja 

onde foram matriculados 120 alunos.  

O campus do momento de sua implantação até hoje teve apenas dois diretores em sua 

direção, o primeiro diretor foi o professor Dioclydes Góes, vindo do campus de Imperatriz 

indicado pelo então Diretor Geral do CEFET-MA, o qual permaneceu por um e meio à frente 

da UNED (Unidade de Ensino Descentralizado) de Buriticupu.  

Os seus departamentos criados foram, a direção de ensino, direção geral, direção de 

planejamento e gestão. Em geral existia 5 departamentos na área de ensino e 4 departamentos 

na área de planejamento assim se iniciando as atividades da UNED em Buriticupu. 
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Do processo de entrevista com a bibliotecária obteve-se informações importantes, uma 

delas foi como se deu o processo de escolha do nome da biblioteca, ocorrido através de um 

concurso entre os alunos, onde o nome mais votado foi Biblioteca Chico Mendes, devido 

campus está implantado em uma região onde sua principal fonte de renda ser a extração de 

madeira, e também porque o campus possui vários cursos na área ambiental na época. 

A Biblioteca Chico Mendes apresenta-se como a terceira maior do IFMA, em relação a 

acervo, que é de 16.008 livros em todas as áreas dos cursos oferecidos pelo mesmo. Onde a 

área com a maior quantidade de livros é informática 

 O sistema de software utilizado na BCM (Biblioteca Chico Mendes) é o SIABE – 

Sistema de automação de biblioteca onde ele gerencia todo seu acervo, desde da compra até o 

processo de empréstimo dos livros aos alunos. 

A primeira forma de aquisição dos novos livros e feita através da solicitação dos 

professores da instituição. Após esse processo a biblioteca faz um levantamento de tudo que 

foi solicitado e se elabora uma lista de compras.  

Foi questionado durante a entrevista qual o critério utilizado para a divisão dessa verba 

que veem para a aquisição desses exemplares pela instituição. De acordo com a responsável 

por esse setor a biblioteca analisa o curso que tem mais carência de livros, principalmente dos 

novos cursos oferecidos pelo campus, que iram necessitar desses novos livros. Outro critério 

utilizado pelo campus são a atualização dos livros que estejam com mais de 3 anos de 

publicação principalmente nas áreas especificas de cada curso oferecido pela entidade. 

A Biblioteca chico mendes está aberta para a comunidade mais com algumas restrições 

em relação ao empréstimo domiciliar. Apenas alunos devidamente matriculados são 

autorizados a esse tipo de empréstimo. 

A biblioteca utiliza dois tipos de punição a primeira e que a cada 1 dia de atraso o aluno 

recebe 5 dias de suspensão. O outro tipo de punição e chamada multa solidaria onde o aluno a 

cada dia de suspensão ele poderá doar um brinquedo no valor de 2,00 reais para o projeto 

encantando o natal. Assim se livrando de todas as multas a ele aplicadas. 

Em outro momento foi perguntado se os discentes apresentam algum cuidado com 

relação ao manuseio dos livros? Bibliotecária fez uma projeção de que 80% dos alunos 
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possuem algum cuidado no manuseio dos livros. 20% dos alunos não possuem nenhum tipo 

de cuidado em relação a conservação desses livros, e quando identificados e anotado 

observações em sua ficha de cadastro e será convocado a dá explicações e orientações. No 

caso da perda do livro o aluno terá que repor esse livro para a biblioteca com todas as suas 

características. 

A entrevista efetuada no núcleo de pesquisa pós-graduação e inovação do campus 

Buriticupu, foi levantado quais são os projetos acadêmicos desenvolvidos pelos discentes e 

docentes e as áreas de maior atuação. 

As áreas com os maiores números de projetos aprovados pela pró-reitora de pesquisa e 

pós-graduação e inovação entre 2014 a 2015 estar na área das ciências humanas e sociais com 

11 projetos aprovados. Entre eles estão 2 em engenharia, 2 em ciências exatas, 2 em ciências 

agrarias com um total de 17, ficando atrás apenas do campus do Monte Castelo em números 

de pesquisas aprovadas pelo PIBIC. 

De acordo com a chefe do departamento NPPGI, em relação as publicações dependem 

dos professores e alunos publicarem seus projetos de acordo com o interesse de cada 

pesquisador. Os projetos desenvolvidos pelo campus são mais divulgados fora principalmente 

na feiras e fóruns como o CONEP, CNCT entre outros. 

 As dificuldades identificadas pelo departamento em relação ao desenvolvimento de 

projetos no campus de Buriticupu, foi mencionado que uma das principais dificuldades 

relatadas pela mesma seria a alta carga horaria dos professores do campus, ficando pouco 

tempo para a elaboração de projetos e pesquisas de extensão. 

Em relação ao nível dos projetos, artigos, monografias e pesquisas desenvolvidas pelos 

professores e alunos dentro do campus Buriticupu, avalição feita pela entrevistada é que o 

nível das monografias apresentadas pelos alunos estar em um nível média e muitas das vezes 

deixando a desejar perante seus avaliadores. Onde os principais erros estão na escrita, nós 

dados apresentados muito mal discutidos, falta de leitura dos alunos no momento do 

desenvolvimento dos projetos e pesquisas entre outros fatores relatados pela mesma. 

No setor pedagógico a entrevista foi realidade com a chefe de departamento a senhora 

Raimunda, onde foi realizado perguntas relacionadas a horários de funcionamento da 
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instituição, a participação dos pais de alunos, a indisciplina, e sobre a participação dos 

docentes em reuniões. 

O horário do campus sempre foi mesmo desde de sua criação, Manhã das 7:10, Tarde: 

13:10, Noite: 18:30. 

Em relação a participação dos pais segundo a responsável pelo setor considerando a 

grande quantidade de alunos matriculados pelo campus de Buriticupu essa participação e 

muito pouco. 

O campus de Buriticupu tem normas disciplinares, onde se é apresentada nos primeiros 

dias de aula principalmente para os alunos do primeiro período onde o setor pedagógico 

mostrará os Direitos e deveres e normas da instituição. 

Principais normas infligidas pelos alunos segundo o setor pedagógico são: 

- Uso de celulares nos horários de aulas 

- Conversas paralelas dentro da sala de aula 

- Bullyng 

- Degradação do patrimônio público 

Procedimentos adotados pela instituição para alunos infratores: 

1° advertência verbal onde o aluno irá assinar um terno de compromisso juntamente com a 
declaração do ato ocorrido.  

2° caso o aluno volte a infligir as normas ser chamado dos pais para uma conversa onde será 
relatado o ocorrido juntamente com a suspensão desse aluno. 

3° Em último caso será convocado uma comissão onde será decidido a continuação ou não 

desse aluno na instituição, ou seja, o cancelamento de sua matrícula. 

 

CONCLUSÕES 

O campus de Buriticupu apesar de 8 anos de criação, evoluiu numa perspectiva histórica 

em vários aspectos, entre elas estão a sua estrutura física, o aumento no número de jovens e 

adultos atendidos pela instituição e a qualidade do ensino oferecido. 
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Podemos concluir que o campus de Buriticupu está cumprindo a sua a que foi destinado 

que é realizando pesquisa aplicada, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 

tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; estimulando e apoiando processos 

educativos que levando à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na 

perspectiva do desenvolvimento socioeconômico do município. 

Todos esses benefícios veem através dos cursos oferecidos pela instituição tanto nos 

níveis técnicos e superior, através de bolsas de incentivo a pesquisa assim desenvolvendo uma 

Educação Profissional e Tecnológica como potencializadora do indivíduo e ao seu redor. 
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RESUMO: Este trabalho se propõe a apresentar reflexões construídas acerca das relações de 
gênero no âmbito do IFAL. Ou seja, reflete sobre a construção, no âmbito laboral, da 
igualdade de oportunidades entre servidores e servidoras do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL). Trata-se de uma pesquisa qualitativa que tem como 
marco teórico-metodológico a perspectiva feminista de gênero e as produções de sentido, que 
nos possibilita analisar os sentidos construídos para os conceitos – de gênero e de políticas de 
igualdade de oportunidades no âmbito laboral – nos documentos e referências levantadas, 
assim como refletir criticamente acerca da situação laboral dos servidores e servidoras do 
IFAL. O desenho metodológico abarca: a) levantamento bibliográfico sobre gênero e 
igualdade de oportunidades no âmbito laboral; b) identificação de documentos políticos de 
domínio público; e, c) construir diagnóstico da situação laboral de servidores e servidoras do 
IFAL. O interesse pelo seu desenvolvimento se dá em razão de compreender que, embora 
nossa sociedade tenha avançado em matéria de políticas públicas na área de gênero, ainda é 
visível que ela não oferece as mesmas oportunidades para homens e mulheres em vários 
âmbitos, dentre eles os espaços educacionais. 

Palavras-chave: educação, gênero, mulheres no âmbito laboral, políticas de igualdade. 

 
EQUAL OPPORTUNITIES IN IFAL? ANALYSIS OF EMPLOYMENT 
SITUATION SERVERS OF IFAL 
 
ABSTRACT: This study aims to present reflections built about gender relations within the 
IFAL. That is, reflects on the construction, in the workplace, equal opportunities between 
servers and servants of the Federal Institute of Education, Science and Technology Alagoas 
(IFAL). This is a qualitative research whose theoretical and methodological framework 
feminist gender perspective and the sense of production, which enables us to analyze the 
meanings constructed for concepts - gender and equal opportunity policies in the workplace - 
in documents and references raised, as well as critically reflect on the employment status of 
servers and servants of IFAL. The methodological design includes: a) literature on gender and 
equal opportunities in the workplace; b) identification of policy documents in the public 
domain; and, c) build diagnosis of employment status of servers and servants of IFAL. 
Interest in the development occurs due to understand that although our society has advanced 
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in the field of public policies on gender, it is still clear that it does not offer the same 
opportunities for men and women in various areas, including spaces educational. 
 
KEYWORDS: education, gender, women in the workplace, equality policies. 
 

INTRODUÇÃO 

Simone de Beauvoir (1949) afirmou em sua obra “O segundo sexo” que não se nasce 

mulher, torna-se mulher! A assertiva planteada por Beauvoir manifesta uma realidade de toda 

humanidade, independente de período histórico, cultura, religiosidade etc. Desde a 

perspectiva da teoria feminista afirma-se que, por mais que a ciência, a tecnologia e a 

sociedade tenham avançado, as bases materiais e simbólicas permanecem assentadas em 

princípios excludentes que não apenas refletem a categoria gênero, se não que também 

ajuízam marcadores como raça/etnia, religiosidade e classe social (YOUNG, 2000; 

SAFFIOTI, 2001; SAFFIOTI, 2003; SCOTT, 2003). Portanto, é legítimo afirmar que a 

sociedade reproduz – incessantemente – em seus pilares, relações assimétricas entre homens e 

mulheres, que incidem nos vários âmbitos.  

Em primeiro lugar, é importante considerar que ainda que as mulheres tenham aportado 

amplamente no desenvolvimento da sociedade, seu protagonismo foi invisibilizado e 

colocado à margem dos grandes acontecimentos da história, e é com base em um “discurso 

hipertrofiado” que se produz uma compreensão hegemônica de que os homens são ponto de 

referência e são as suas contribuições que explicam a evolução da humanidade.  

Essa fronteira androcêntrica perdurou por séculos, porém as vozes que foram 

silenciadas, as mulheres importantes que não foram reconhecidas em nossa história etc., 

começaram a ter ressonância e visibilidade através do feminismo. O movimento feminista 

constituiu-se como um avanço político, teórico e social que inicialmente potencializou o 

questionamento dos papéis tradicionais “que constituem” homens e mulheres, e, 

posteriormente, visibilizou o protagonismo das mulheres e suas contribuições frente a uma 

cultura e ciência predominantemente androcêntrica.  

Para o feminismo, as instituições sociais não estão apartadas da estrutura patriarcal de 

poder. Ademais, as instituições sociais não estão alheias ao processo de “contaminação” 

promovido pelas estruturas patriarcais. O movimento de transformação se dá dentro das 

estruturas patriarcais de poder, pois nada se dá ou dará fora delas (SAFFIOTI, 2003). 
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Sendo assim, é apropriado que reflitamos acerca do convite que Foucault nos faz ao 

sugerir que possamos submergir nos processos mais remotos e compreender como caímos em 

nossas armadilhas históricas (DREYFUS; RABINOW, 1995). 

Nesse processo, o protagonismo do movimento feminista tem sido importante para 

evidenciar e apontar alternativas políticas para a promoção da igualdade de oportunidades 

entre homens e mulheres. No entanto, vale salientar que, embora a igualdade de 

oportunidades no âmbito laboral seja um princípio jurídico reconhecido internacionalmente, 

ainda há grande resistência em materializar políticas públicas que garantam tais ações 

afirmativas. 

Sendo assim, compreendemos a igualdade de oportunidades no âmbito laboral como 

ações afirmativas que objetivam construir um conjunto de políticas públicas com vistas a 

“corrigir” os efeitos da discriminação reproduzida e legitimada no passado e concretizar o 

“ideal” da igualdade de acesso e oportunidades.  

Em terceiro lugar, é necessário considerar que as mudanças recentes no contexto de 

políticas de igualdade promoveram importantes transformações, porém, em se tratando de 

políticas públicas de igualdade de oportunidades, muitas pesquisas têm evidenciado que ainda 

há muito por superar. Dentre a longa lista, citamos alguns aspectos que se tornam importante 

destacar: a) as condições de acesso, presença e permanência das mulheres no trabalho são 

diferenciadas, tendo em vista a persistência de princípios de que é mais “rentável” contratar 

uma força masculina ao contrário da feminina (a licença maternidade e os cuidados com a 

família são levantados no momento de análise de currículos etc.); b) a diferença salarial é 

tema “polêmico”, pois retrata a realidade brasileira onde as mulheres, mesmo com alta taxa de 

escolarização, recebem cerca de 30% a menos que os homens (BID, 2009); c) a sexualização 

das ocupações (do cuidado e da produção) que está relacionada com as diferenças salarias 

entre as profissões e o reconhecimento social (BRUSCHINI, 1995); d) os diferentes índices 

entre mulheres e homens quando se trata de desemprego e precariedade no trabalho é um 

fenômeno mundial e preocupante por tratar-se também de questões vinculadas com a saúde; 

e) a conciliação da vida laboral que ainda é compreendida como questão do “mundo 

feminino” (LOW, 2013); f) a dupla e tripla jornada de trabalho que atinge fortemente as 

mulheres; g) a escassa presença das mulheres nos espaços de decisão, de direção, na política 

etc. 
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Por último, compreendendo gênero como um recurso intelectual e analítico importante 

capaz de combater os discursos deterministas, e, também como elemento constitutivo das 

relações sociais e das formas primárias de estabelecer relações de poder (SCOTT, 2003) faz-

se necessário institucionalizar políticas de promoção da igualdade de oportunidades.  

Frente a essa perspectiva, sabemos que cada vez mais pesquisadoras e pesquisadores do 

feminismo e da área de gênero têm identificado a necessidade das instituições públicas e 

privadas oferecerem espaços de diálogos e políticas institucionais na área de conciliação 

laboral e igualdade de oportunidades entre as/os profissionais.  

A iniciativa de fazer análises de gênero, refletir, propor, construir e implementar 

instrumentos e metodologias é uma característica importante em uma instituição pública. Ou 

seja, aderir a um princípio de igualdade, delegar pessoas para formular, implementar e avaliar 

políticas e promover sensibilizações desfocadas da realidade não é suficiente para enfrentar as 

desigualdades. Produzir diagnósticos, conhecimentos específicos e transversalizar o princípio 

da igualdade e os temas de gênero a partir de distintas experiências históricas e institucionais, 

e, evidentemente ter a competência e capacidade de implementar essas mudanças é 

primordial.  

Trata-se, sobretudo, de compreender e promover relações de poder horizontais, 

transformar a realidade, mudar concepções e estruturas (concretas e simbólicas) complexas e 

arraigadas com o objetivo de refletir sobre a cultura institucional e seus procedimentos, 

formas de organização do trabalho, da vida privada e da vida pública, que possibilitem – 

minimamente – iniciar processos de romper com a desvalorização, subordinação e 

secundarização da mulher no mundo do trabalho e na sociedade.  

Nesse sentido, a pesquisa se propõe a problematizar e analisar como se constrói, no 

âmbito laboral, a igualdade de oportunidades entre os/as servidores/as do IFAL, considerando 

que a promoção de políticas de igualdade se dá também ao enfrentar as dificuldades 

adicionais advindas da “condição” de gênero. 
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CAMINHO METODOLÓGICO 

Considerando a pesquisa uma atividade intrínseca do fazer científico, “que alimenta a 

atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo” (MINAYO, 2010, p. 16), 

pretende-se, através dessa pesquisa, apresentar contribuições para a organização de base do 

IFAL, assim como possibilitar um espaço de formação em áreas e temas relacionados ao 

campo da política pública na interface com a educação, administração pública e as questões 

de gênero. 

Para isso, opta-se por desenvolver uma pesquisa qualitativa que envolve algumas 

estratégias metodológicas que se complementam no sentido de responder ao seu objetivo. A 

opção pelo método qualitativo está “associada aos objetivos da investigação, passando a 

alinhar-se a uma postura epistemológica específica” (SPINK 1999, p. 49), com vistas a 

contribuir com/na construção de um conhecimento que busca questionar e superar a noção 

tradicional de dualidade: objeto x sujeito, qualitativo x quantitativo, individuo x sociedade, 

realismo x idealismo etc. 

Nesse sentido, a perspectiva feminista de gênero e as práticas discursivas e produções 

de sentido oferece ferramentas teórico-metodológicas que possibilitam pensar e relacionar a 

ciência como uma construção social. Assim, “concebemos a pesquisa científica como uma 

prática reflexiva e crítica, mas também uma prática social” (SPINK, 1999, p. 43). 

Dito isso, a referida pesquisa está diante a possibilidade de construção de uma ciência 

que não é naturalmente, neutra, objetiva, universal. Tendo em vista que as pessoas que 

protagonizam a investigação atuam e compartilham valores, crenças, discursos etc., permite-

se afirmar que o fazer ciência deve considerar as relações de poder que permeiam o processo 

de construção do conhecimento, questionar a noção de verdade absoluta e fazer uma crítica à 

própria ciência (SPINK, 1999; LOW, 2013).  

O desenho metodológico está fundado nos seguintes eixos: a) levantamento 

bibliográfico; b) identificação de documentos de domínio público e c) diagnóstico da situação 

laboral de servidores e servidoras do IFAL. 

Acerca do levantamento bibliográfico sobre gênero e políticas de igualdade de 

oportunidades no âmbito laboral, busca-se identificar o que há de conhecimento produzido e 

publicado sobre o tema de estudo e como esse material ajuda a (re)pensar e construir questões 
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e possibilidades de respostas. A partir do uso dos descritores “gênero” e “gênero no âmbito 

laboral”, serão consideradas as publicações referentes ao período de 2013 – 2016, em dois 

sites de importante relevância acadêmica/política no país, o Portal da CAPES e a Biblioteca 

Scielo. 

No processo de identificação de documentos políticos de domínio público, entende-se 

que os documentos são importantes dispositivos de análise de políticas públicas e constituem 

um conjunto diverso de dados que poderá agregar relatórios de governo, programas, planos, 

textos de jornais etc. Para isso, será realizada pesquisa documental na perspectiva de reunir os 

principais documentos da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica/MEC que fazem 

referência ao processo de enfrentamento das desigualdades de gênero. 

Para construir o diagnóstico da situação laboral de servidores e servidoras do IFAL será 

levantado, inicialmente, o perfil dos servidores e das servidoras do IFAL. Para isso 

contaremos com apoio da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) no fornecimento de 

informações que possibilitarão traçar um perfil inicial dos servidores e servidoras lotados/as 

no IFAL. As informações serão produzidas a partir do Sistema Integrado de Administração de 

Recursos Humanos (SIAPE), baseando-se nos seguintes elementos: sexo, idade, tempo de 

exercício, órgão de origem/lotação, regime jurídico, profissão, jornada de trabalho, formação 

profissional, tipo de funções e/ou direções assumidas, licenças concedidas (mandato eletivo 

e/ou sindical), salário, conciliação da vida laboral, familiar e pessoal, motivações para 

licenças e/ou ausências etc. 

Espera-se que através de tais informações possamos identificar elementos que, quiçá, 

possam favorecer o desenvolvimento de ações que promovam, sistematicamente, a igualdade 

de oportunidades entre servidores e servidoras do IFAL. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O debate sobre mulheres no âmbito laboral ou políticas de igualdade surge como 

demanda de movimentos sociais e feminista, orientando-se para o desenvolvimento de 

políticas de equidade e a importância em dar visibilidade aos marcos normativo no âmbito 

nacional e internacional. 
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Atualmente, a equipe de pesquisa está em processo de levantamento bibliográfico, o que 

proporcionará dados que podem visibilizar a realidade dos diálogos sobre o tema no âmbito 

acadêmico. Não obstante, tratando-se de um projeto que envolve análises complexas, a 

participação e a disponibilidade da instituição etc., os dados produzidos inicialmente poderão 

contribuir como um disparador para fomentar a necessidade de novas caminhadas e buscas. 

Quiçá, a construção dessa pesquisa possibilite apontar caminhos para fortalecimento e 

aperfeiçoamento de práticas de promoção da igualdade de oportunidades entre servidores e 

servidoras, assim como possa constituir-se como iniciativa inovadora no trato de políticas de 

igualdades de oportunidades entre homens e mulheres no serviço público, em especial, nos 

Institutos Federais do país. 

 

CONCLUSÕES 

Para que a igualdade formal seja convertida em igualdade real, é fundamental o 

desenvolvimento de políticas públicas amplas e setorizadas, que desenvolvam recursos 

políticos/jurídicos e medidas que auxiliem no incremento da igualdade de oportunidades entre 

homens e mulheres nos espaços educacionais.  

Sendo assim, estima-se que a proposta de pesquisa repercuta positivamente na estrutura 

organizacional da instituição – de forma interna inicialmente, e, no externo, ou seja, com o 

alunado, posteriormente – pois possibilita o início de diálogos sobre as possibilidades da 

conciliação da vida familiar e laboral dos servidores e servidoras da instituição. 
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RESUMO: Observando a proposta de mudança da Previdência Social dos servidores 
públicos brasileiros este trabalho tem como objetivo fazer uma análise constitucional do 
impacto da proposta de reforma da previdência, focando não somente as regras atuais e as 
novas, mas principalmente o que essa modificação traria para os servidores. Para isso, é feita 
uma revisão bibliográfica com o uso da doutrina jurídica e de normas sobre o assunto. Dessa 
forma, com a diminuição da taxa de fecundidade e o aumento da expectativa de vida dos 
brasileiros, o Estado ver a necessidade de alterações na Previdência Social para não aumentar 
e até mesmo extinguir o “rombo” econômico desse órgão. Porém, devem-se analisar 
juridicamente os direitos garantidos que a Constituição Federal engloba, principalmente, o 
Direito Adquirido. 

Palavras–chave: direito constitucional, previdência social, servidor público. 
 

IMPACTS OF THE PROPOSED REFORM OF THE PENSION PLAN OF 
PUBLIC SERVANTS 
 
ABSTRACT: Noting the proposal to change Social Security of Brazilian civil servants this 
work aims to make a constitutional analysis of the impact of the pension reform proposal, 
focusing on not only the current rules and the new, but rather that this change would bring the 
servers. For this, it made a literature review using the legal doctrine and standards on the 
subject. Thus, with the decrease in the fertility rate and increasing life expectancy of 
Brazilians, the state see the need for changes in Social Security not to increase and even 
extinguish the "hole" economic of this body. However, one must examine the legally 
guaranteed rights that the Constitution includes mainly the Right Acquired. 
KEYWORDS: constitutional right, social security, public servant. 
 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, o Governo do Presidente Michael Temer anunciou que haverão mais 

mudanças na previdência, as quais possuem como propósito aproximar, ainda mais, as regras 

do Regime Próprio daquelas existentes no Regime Geral. Elas têm como argumento a 

necessidade de equilibrar as contas públicas, para eliminar o “buraco” econômico da 

Previdência Social. Dentre os objetivos da reforma o que mais se discute são as despesas 
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previdenciárias, as quais precisam ser estabilizadas, porém seriam feitas em longo prazo, 

conforme as novas regras (JORNAL O GLOBO, 2016). 

Apesar de ter o intuito de diminuir o déficit da Previdência, que no fim de 2016 deverá 

chegar a R$ 200 bilhões, as mudanças atingem o tempo de contribuição do trabalhador e 

aumentam a idade mínima para se conquistar o benefício. Nos últimos vinte anos, duas 

grandes reformas foram executadas nos Regimes Próprios e seus efeitos de fato só começam a 

serem sentidos agora. Isso porque, naquela época, as mudanças se deram de forma a amenizar 

principalmente o chamado déficit atuarial dos Estados e Municípios, ou seja, a necessidade de 

financiamento a longo e médio prazo dos benefícios. 

Portanto, este trabalho tem como objetivo fazer uma análise do impacto da proposta de 

reforma da previdência, focando não somente as regras atuais e as novas, mas principalmente 

o que essa mudança traria para os servidores públicos brasileiros, tendo por base a 

Constituição Federal. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi feita uma revisão bibliográfica, onde foi procurado materiais sobre a temática na 

doutrina jurídica e nas normas brasileiras. Também, foram feitas buscas em notícias 

jornalísticas por causa da escassez de materiais científicos, pois tal proposta de mudanças 

previdências é um assunto muito novo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Aposentadoria dos servidores públicos efetivos 

A Constituição Federal (CF) prevê em seu art. 40, § 1º a previdência dos servidores 

públicos de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em 

caráter de regime especial distinguindo do Regime Geral, no qual se encontram os demais 

trabalhadores. 
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A aposentadoria consiste em assegurar ao trabalhador remuneração durante o período 

inativo, ou seja, o servidor aposentado que recebe seus proventos apesar de não exercer mais 

as suas funções laborais. Refere-se a direito fundamental, de cunho social, lidando com 

questões previsíveis como a aposentadoria por idade, invalidez ou pedido (caso solicite de 

forma voluntária, e cumprido o tempo mínimo de serviço público) (CARVALHO FILHO, 

2016). 

No tocante à solidariedade exposta no art. 40, da CF, há o entendimento de que o 

servidor deve continuar contribuindo com a previdência a fim de manter o equilíbrio e 

assegurar o direito dos futuros inativos. A solidariedade, disposta na Carta Magna, reside na 

contribuição em beneficio de tudo o sistema, não limita- se em adquirir benefício ao próprio 

contribuinte e à sua família apenas. De acordo com Carvalho Filho (2016), é nesse ponto que 

o contribuinte torna-se solidário à organização, justamente por auxiliar a previdência. 

Garantindo o direito aos demais trabalhadores. 

Em conformidade com o texto constitucional nos incisos I a III, do art. 40 denotam-se 

as três modalidades de aposentadoria de servidores públicos titulares de cargos efetivos, são 

previstas: aposentadoria por invalidez, compulsória e voluntária. A primeira dispõe que a 

remuneração deve corresponder ao tempo de contribuição com exceção aos casos previstos no 

inciso I. A modalidade compulsória abrange o trabalhador que atingiu os setenta anos de 

idade, com remuneração proporcional ao tempo de contribuição. Por último, a voluntária, é 

exigido tempo mínimo de contribuição e algumas condições como: a idade e proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição. 

 

Propostas para a reforma 

IDADE MÍNIMA 

Está vem sendo a mudança mais impactante até o momento, uma vez que a idade 

mínima para aposentadoria no Brasil não estava presente no ordenamento jurídico brasileiro 

e, sim, o que existe é tão somente a aposentadoria por idade. Os rumores são de que o 

governo adotará a idade mínima de 65 anos tanto para homens, quanto para mulheres, 

chegando a 70 para novas gerações, com um regime de transição. No funcionalismo, já há 

idade mínima (60 anos para homens e 55 para mulheres), mas a proposta de reforma pretende 
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subir esse tempo mínimo. Assim, a fórmula atualmente adotada será substituída por essas 

novas regras, que terão um impacto significativo na diminuição do déficit. 

Na regra atual a mulher geralmente se aposentava pelo menos cinco anos mais cedo em 

relação ao homem. Entretanto, as estatísticas apontam que os homens morrem mais cedo 

(IBGE, 2015). E um dos pontos de reforma previdenciária como já foi visto aborda a questão 

da extinção dessas diferenciações. 

Segundo o IBGE (2015), a população idosa tem um crescimento de 4% ao ano de 2012 

a 2022. Tal grupo populacional que compreende as pessoas com mais de 60 anos de idade no 

censo de 2010 representavam 19,6 milhões, e em 2030 será de 41,5 milhões, devendo chegar 

em 2060 a 73,5 milhões. Isso está repercutindo diretamente na questão da Previdência Social, 

pois de acordo com esse mesmo estudo a taxa de fecundidade está caindo, então a população 

idosa tenderá a ser maior que a jovem, a qual hoje representa a faixa etária que está no 

mercado de trabalho. 

Por isso, segundo o Jornal O Globo (2016), o órgão estatal previdenciário também 

planeja aumentar o tempo mínimo de contribuição, o qual hoje é de 15 anos passaria com a 

reforma a ser de 25 anos. Assim, se adequando a realidade atual brasileira de expectativa de 

vida e de redução da taxa de fecundidade. 

 

FIM DOS REGIMES ESPECIAIS 

Os servidores públicos para aposentarem possuem regras diferentes daquelas do regime 

geral da previdência. Como coloca o art. 40 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), uma 

dessas diferenças é que a previdência não é obrigatória para eles e, sim, voluntária. Além 

disso, eles não só podem se aposentar mais cedo, como também têm direito a aposentadoria 

integral, bastando alcançar 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, no caso dos homens, e 

55 anos de idade mais 30 de contribuição no caso de mulheres. Com 65 anos de idade, se 

homem, e 60 anos, se mulher, podem se aposentar com benefício proporcional ao tempo de 

contribuição.  

Portanto, teria fim o regime especial com diferenciação de sexo para servidores 

públicos, uma vez que haveria uniformidade das regras para homens e mulheres, ou seja, 



 

11236 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

haverá condições iguais desses grupos com a dos trabalhadores do regime geral. No entanto, 

não se sabe quando as novas regras começarão a valer, pois ainda necessita aprovação no 

nosso Parlamento.  

De acordo com jornal O Globo (2016), todos os trabalhadores ativos serão afetados. No 

entanto, quem tem até 50 anos irá recepcionar as novas regras integralmente e a força de 

trabalho com mais de 50 anos terão regras mais suaves, mas com um tempo adicional para 

requerer a aposentadoria. 

Haveria também o fim da paridade entre servidores ativos e inativos, pois a regra atual 

assegura o mesmo reajuste salarial para todos e na mesma data. Desse modo, a novidade 

afetará todos que ingressaram no serviço público antes de 2003 e ainda não se aposentaram. 

Esses trabalhadores passariam a ter direito só à reposição da inflação no momento de reajustar 

o benefício. O mecanismo já vigora para quem entrou depois de 2003 (BRASIL, 2012). 

As críticas são muitas, pois todas as vezes que as regras da previdência são alteradas, 

surgem perguntas que na sua maioria ficam sem respostas. É justo que milhares de pessoas 

que planejaram sua aposentadoria de acordo com um conjunto de regras antigas venham a ser 

prejudicadas ou obrigadas a mudar seus planos por causa de uma mudança repentina, 

determinada pelo governo que não está preocupado com o trabalhador em geral? E o direito 

adquirido que tanto se fala na Constituição, o qual está compreendido entre os direitos 

garantidos no artigo 5º, inciso XXXVI, da CF, será que não está sendo violado?  

 

DIREITO ADQUIRIDO 

A interpretação que se dá no caso de reformas da previdência é que todos os atuais 

aposentados e pensionistas possuem direito adquirido e por isso não podem ser prejudicados 

em uma eventual reforma. Além disso, todos aqueles que já poderiam ter se aposentado, mas 

por algum motivo decidiram continuar a trabalhar, também possuirão direito adquirido, o qual 

está garantido no art. 5º, inciso XXXVI, da CF: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:  
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XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada (BRASIL, 1988). 

O direito adquirido é uma espécie de direito subjetivo definitivamente incorporado ao 

patrimônio jurídico do titular, apesar de ainda não consumado, o que torna possível sua 

exigibilidade na via jurisdicional, se não cumprido pelo obrigado voluntariamente. Seu titular 

está protegido de futuras mudanças legislativas que regulem a matéria em questão, porque tal 

direito já se encontra incorporado ao patrimônio jurídico do titular, a despeito de não ter sido 

exercitado o que lhe preserva seus direitos, mesmo que surja nova lei contrária a seus 

interesses. Estar-se-ia diante de uma verdadeira garantia constitucional que almeja o ideário 

da segurança jurídica (BULOS, 2015). 

Os demais contribuintes, porém, não teriam esse direito, sendo submetidos às novas 

normas previdenciárias. A exceção ficaria para um grupo restrito que seria submetido a regras 

de transição. Essas regras significariam na prática que uma parte dos contribuintes não seria 

obrigada completamente às novas condições após a reforma, de maneira a amenizar o prejuízo 

que eles sofreriam (JORNAL O GLOBO, 2016). 

Diante desse novo texto jurídico previdenciário, o que se observa é que poucas pessoas 

irão conseguir garantir a sua aposentadoria sem que haja perdas, uma vez que os trabalhadores 

ativos de forma geral serão afetados, pois quem tem até 50 anos terá de obedecer às novas 

normas providenciais integralmente, já que o Governo planeja uma regra de transição a qual 

dure 15 anos para que os efeitos da reforma sejam mais rápidos. Quem for enquadrado na 

regra de transição (com 50 anos ou mais) poderá se aposentar dentro das regras atuais, mas 

pagará pedágio de até 50% para requerer o benefício (se faltar um ano, por exemplo, será 

preciso trabalhar 18 meses). Dessa maneira, o Estado pretende reduzir a diferença de forma 

gradual. Mas, a ideia é que dentro de 15 anos, a idade seja unificada em 65 anos para todos 

(JORNAL O GLOBO, 2016).  

 

PENSÃO 

Outro quesito que sofrerá mudança é a pensão por morte, a qual hoje é integral, e deve 

ser reduzida para 50%, mais 10% por dependente, para todos os segurados (Regime Geral e 

serviço público – Regime Próprio) (JORNAL O GLOBO, 2016). Isso irá ocasionar uma 

grande diferença nos cofres da Previdência Social. 
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Isso gera certa aflição para quem está no mercado de trabalho com menos de 50 anos de 

idade, pois muitas vezes se preocupa com os familiares, caso o provedor econômico da 

família vier a óbito. Principalmente as famílias de classes econômicas mais baixas, as quais 

não possuem o hábito de contratarem seguros de vida. 

Mesmo que o Governo tenha prometido estabelecer uma regra de transição mais 

abrangente e duradoura, ainda não está claramente decidido de como será. A ideia majoritária 

é que a nova reforma contemple regras intermediárias num intervalo de 15 e que se aplique 

para as novas aposentadorias. 

Porém, os servidores públicos estão temerosos com a possibilidade da reforma, visto 

que o Governo deixou claro que não pretende mexer apenas com quem é celetista. 

Anunciando que a previdência dos servidores públicos deverá passar pela “tesourada” 

também (JORNAL O GLOBO, 2016). Assim, busca-se unificar as regras do Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS) e da previdência dos servidores, fazendo uma 

convergência entre regimes previdenciários, mas sem esclarecer com exatidões quais seriam 

essas reformas e seu alcance. 

 

CONCLUSÕES 

Do ponto de vista dos servidores públicos, a sonhada estabilidade e garantia de uma 

aposentadoria tranquila, não existe mais, pois a Previdência Social só tende há passar cada dia 

mais por mudanças. Isso ocorre por que o perfil da população, a expectativa de vida e a taxa 

de fecundidade estão em modificação e, em suma, gerando uma população idosa cada vez 

maior. 

Desse modo, mesmo que a reforma venha a ser positiva, o servidor público sofrerá 

prejuízos, principalmente aqueles que já tinham seus direitos garantidos constitucionalmente 

(art. 40, CF).  

Portanto, tendo em vista a necessidade de proteção ao direito adquirido, eventuais 

reformas ao conteúdo constitucional devem, necessariamente, respeitar esse direito para que 

não ocorra inconstitucionalidade. Devendo sempre ponderar entre o direito adquirido pelo 
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trabalhador e o equilíbrio de todo o sistema previdenciário, sem que ocorra prejuízo para 

ambas às partes. 
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo a análise de impressões acerca da criação e 
desenvolvimento do Núcleo de Pesquisa em Building Information Modeling (NP-BIM) do 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), a partir 
da visão de alunos de outras instituições de ensino, beneficiados por uma parceria 
proporcionada pelo projeto de pesquisa ‘BIM Framework Acadêmico’. A coleta de dados se 
deu através de questionário on-line, contendo perguntas objetivas sobre as expectativas desses 
alunos quanto ao projeto, ao nível de aprendizado nos cursos oferecidos, às vantagens 
oferecidas pelo BIM, entre outros questionamentos. Como resultados preliminares, 
conseguiu-se observar a existência de pouquíssimos profissionais capacitados nas ferramentas 
computacionais fornecidas pelo BIM, e por outro lado, a existência de uma grande expectativa 
por parte dos alunos em buscar esse conhecimento para crescimento profissional. O NP-BIM 
para alguns estudantes foi considerado a chave para abrir as portas das novas oportunidades 
no mercado de trabalho.  

Palavras–chave: capacitação, parceria interinstitucional, mercado de trabalho, softwares 
 

FEELINGS ABOUT THE IFRN NPBIM FROM PARTNERS 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS STUDENTS 
 
ABSTRACT: This article aims the analysis of views on the creation and development of the 
Research Center for Building Information Modeling (NP-BIM) of the Federal Institute of 
Education Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN), from the students view 
other educational institutions, benefit from a partnership provided by the research project 
'BIM Academic Framework'. The data collection was carried out through on-line 
questionnaire with objective questions about the expectations of these students about the 
project, the level of learning in the courses offered, the advantages offered by BIM, among 
other questions. As preliminary results could be observed that there are very few trained 
professionals in computational tools provided by BIM, and on the other hand, the existence of 
a great expectation on the part of students in seeking this knowledge for professional growth. 
The NP-BIM for some students was considered the key to open the doors of new 
opportunities in the labor market. 
KEYWORDS: training, inter-institutional partnership, labor market, software 
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INTRODUÇÃO 

Utilizando a definição de Succar et. al (2012), BIM é uma abordagem transformadora 

para projetar, construir e operar o ambiente construído, incluindo uma gama de conceitos, 

ferramentas e fluxos de trabalho que necessitam ser aprendidos e aplicados pelos agentes da 

indústria da construção civil.  

Uma vez que as tecnologias, agregadas ao BIM, tornam possível criar digitalmente 

modelos virtuais precisos de uma construção e oferecem suporte ao projeto durante suas fases, 

permitindo melhor análise e controle do que os processos manuais (EASTMAN, et al, 2011), 

seu uso traz redução de desperdício e aumento de lucros.  

Esse fato, portanto, tem levado muitos países a aderirem a essa nova maneira de 

trabalhar na construção civil, e dessa forma tem sido motivo de pesquisas na academia 

(PETERSON, et al.; 2010; SOIBELMAN,  et al.; 2011; BARISON e SANTOS, 2014). 

No ano de 2011, pesquisas acerca do BIM foram iniciadas no Campus Natal Central 

(CNAT) do IFRN, através da professora Gilda Menezes, do Grupo Qualidade e Produtividade 

no Setor da Construção Civil e, tendo esse trabalho evoluído ao longo do tempo, em 2014, no 

mesmo campus, foi fundado o Núcleo de Pesquisa em BIM (NP-BIM), com a finalidade 

maior de analisar a introdução do novo paradigma nos cursos (relacionados à construção 

civil) do Instituto.  

No ano de 2015, o NP-BIM foi transferido para um laboratório de informática situado 

no Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do CNAT, e dedicado à pesquisa BIM, com nove 

computadores de configuração adequada ao funcionamento de simulações computacionais, 

estando, dentre os produtos instalados, vários softwares da empresa Autodesk.  

Nesse mesmo ano, além da adesão ao núcleo, feita pelos professores Sandra Albino, 

Suerda Campos e Gabriel Constantino (que haviam ocorrido em 2012 e 2014, 

respectivamente), começaram a integrar o núcleo, os professores: Lenilson Xavier, Alfredo 

Neto e Josyanne Giesta.  

A partir de então, com o fortalecimento da equipe, muitos outros treinamentos foram 

realizados e muitos projetos de pesquisa continuaram a ser desenvolvidos.  
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Entretanto, especificamente através de um projeto iniciado em 2016 e denominado 

‘BIM Framework Acadêmico’, foram firmadas parcerias de cooperação e troca de 

conhecimentos entre o NP-BIM do IFRN e duas universidades (UNI-RN e FACEX), além de 

um escritório de arquitetura (Espaço Quatre). 

Ainda em 2016, a professora Josyanne Giesta, que passou a dividir a coordenação do 

NP-BIM com a professora Gilda Menezes, passou também a coordenar um projeto de 

extensão denominado ‘Capacitação em BIM para o mercado de trabalho’, o qual se mostrou 

interligado ao NP-BIM, e em sintonia com o Projeto Político Pedagógico do IFRN, 

integrando ensino, pesquisa e extensão.  

O referido projeto de extensão foi idealizado com o objetivo de facilitar a inserção de 

recém-formados no mercado de trabalho, proporcionando, para eles, uma capacitação em 

BIM, o qual é foco de interesse das grandes empresas de Arquitetura, Engenharia e 

Construção (AEC), e pré-requisito para contratações, já em várias situações. 

Na visão deste projeto, uma vez que o BIM requer trabalho colaborativo, abrir espaço 

para os alunos de instituições parceiras foi fundamental, não fazendo sentido trabalhar no 

IFRN de forma isolada.  

Entretanto, por se tratar de uma abordagem científica, foi necessário avaliar todos os 

aspectos constitutivos dessa iniciativa pioneira. 

Um aspecto se refere à avaliação das impressões acerca do trabalho no NP-BIM, feita 

por alunos beneficiados com as parcerias com universidades, especificamente a partir do 

projeto de pesquisa ‘BIM Framework Acadêmico’. 

Assim sendo, este artigo tem como objetivo analisar as impressões, positivas e 

negativas, dos alunos das intuições de ensino parceiras do NP-BIM do IFRN, visando somar 

informações para uma avaliação de progresso geral feito.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Uma vez que se pretendia coletar informações com o objetivo de se analisar fatos, 

opiniões, atitudes, preferências, e satisfações, optou-se pela coleta de dados através de 

questionários, tendo-se alguns cuidados na elaboração dos mesmos. 

Havia a possibilidade de se optar por perguntas abertas (o entrevistado constrói a 

resposta escrita com suas próprias palavras), perguntas fechadas (o entrevistado escolhe entre 

respostas alternativas fornecidas no questionário) ou um tipo misto (utilizando ou dois tipos 

de perguntas).  

Optou-se, assim, pela utilização do terceiro tipo, por ser possível complementar e 

contextualizar a informação quantitativa recolhida através das perguntas fechadas com a 

informação qualitativa recolhida através das perguntas abertas (Hill e Hill, 2009). 

Outros aspectos ainda deveriam ser considerados, como o cuidado de não deixar as 

perguntas demasiado longas ou mesmo de se ter clareza no texto. Entretanto, principalmente 

um cuidado necessitou ser tomado: a neutralidade. Ou seja, foi necessário construir as 

perguntas de forma a não condicionar as respostas, uma vez que perguntas que medem 

opiniões, atitudes ou satisfações, poderão influenciar as respostas se não forem bem 

elaboradas.  

 Definidas essas questões, optou-se pelo questionário on-line e, como mencionado 

anteriormente, foi aplicado para os alunos oriundos das universidades parceiras (UNI-RN e 

FACEX), além de um aluno voluntário da UNP. Nessa amostragem, 6 alunos, cursando 

diferentes períodos em suas universidades, foram consultados, sendo três do gênero feminino 

e três do gênero masculino. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os alunos entrevistados, em sua grande maioria são ex-alunos do IFRN, cursaram ou o 

curso técnico de nível médio em Edificações, ou o curso superior de tecnologia em 

Construção de Edifícios, e atualmente são alunos matriculados em outras instituições de 

ensino. Entretanto, no projeto NP-BIM do IFRN existem alunos que nunca possuíram vinculo 
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anterior com o IFRN, visto que, não existe esse critério de preferência em sua seleção, sendo 

aberto totalmente aos alunos interessados. Quando perguntados sobre em qual curso estavam 

matriculados atualmente, percebeu-se que 75% faziam Engenharia Civil, e os 25% restantes 

faziam Arquitetura, conforme pode ser observado na Figura 1: 

Figura 1. Curso atual dos alunos de instituições parceiras. IFRN, 2016. 

 

Considerando que a maior procura para os treinamentos se deu com os profissionais da 

área da engenharia civil, observa-se que, na área de AEC, essa profissão tem sido aquela que 

os ex-alunos do IFRN mais têm buscado. Entretanto as possibilidades de trabalho com a 

plataforma BIM, se aplicam ao gerenciamento de obras, mas também, e porque não dizer, 

fortemente, à área de projetos arquitetônicos, de instalações e de estruturas, sendo viável para 

técnicos de nível médio, tecnólogos, engenheiros e arquitetos. 

 No que se refere à faixa etária dos respondentes, as idades variavam entre 21 e 30 anos 

de idade, estando 50% entre 26-29 anos e os outros 50% divididos em: 37,5% na faixa de 26-

29 anos, e 12,5% possuindo idade de 30 anos ou mais. Analisando esses dados, é possível 

afirmar que a procura tem sido maior por parte dos jovens que estão em início de carreira, 

procurando capacitação. Ainda foi possível constatar no questionário, que grande parte dos 

entrevistados ingressaram no IFRN no ano de 2011. Coincidindo com a época das primeiras 

pesquisas sobre BIM no IFRN. 
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Quando perguntados sobre a percepção que os alunos tinham acerca do NP-BIM, 

dentre os entrevistados, 62,5% consideraram excelente e, os outros 37,5% consideraram de 

caráter satisfatório, como pode ser observado na Figura 2. 

 

Figura 2. A percepção dos alunos de instituições parceiras quanto à atuação do NP-BIM. 
IFRN, 2016. 

 

Quando perguntado aos entrevistados, como a sua universidade estava implementando 

o conceito BIM, 75% alegaram que a sua instituição ainda não tinha como política a 

divulgação desse novo conceito. Apenas 25% afirmaram que a sua instituição contribuía para 

o processo de implantação do conceito BIM. A falta de divulgação estava sendo um dos 

fatores, segundo os alunos, para que essa filosofia de trabalho não ganhasse cada vez mais 

espaço no mercado.  Esse resultado pode ser visualizado na Figura 3. 

 

Figura 3. A implantação do BIM na instituição de origem. IFRN, 2016. 
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Nos questionários, ainda foi possível saber que 50% dos entrevistados tiveram 

conhecimento do NP-BIM através de um amigo. Apenas 37,5% alegaram saber pela 

instituição de ensino atual e os outros 12,5% por intermédio da internet.  

Quando perguntados sobre os seus rendimentos no treinamento, 50% dos alunos 

alegaram ter tido um rendimento baixo (consideravam o programa computacional complexo), 

25% afirmaram ter tido rendimento médio, enquanto os outros 25% alegaram terem tido um 

rendimento alto. Observa-se aqui, que o sucesso do aprendizado pessoal depende muito da 

dedicação de cada um. 

Ainda foi possível constatar, dentre os entrevistados, que 62,5% consideraram a 

estrutura do laboratório boa e os outros 37,5% alegaram que as condições não o eram.  

A maioria dos alunos de instituições de ensino parceiras que ingressaram no NP-BIM, 

segundo a enquete, buscavam o crescimento profissional. Para eles, a construção civil no 

Brasil caminhava na direção dessa nova tecnologia, havendo mais envolvimento e interação 

entre os profissionais da área da construção, otimizando e compatibilizando projetos. 

Quando perguntados se o NP-BIM, atendeu as expectativas durante o período, todos 

os alunos entrevistados afirmaram ter as expectativas atendidas. 

Outro fator relevante, declarado nos questionários disse respeito à pouca divulgação 

sobre a forma de implantação do BIM, pelas instituições da grande Natal. 

CONCLUSÕES 

Desde 2011 a pesquisa acerca do BIM no IFRN tem amadurecido. O NP-BIM tem se 

desenvolvido de forma positiva. Embora em meio aos desafios diários, as barreiras têm sido 

superadas. 

Todo o esforço dispendido e todos os desafios encontrados na coordenação dos projetos 

de pesquisa, e mais recentemente, também de extensão, geraram, ao longo desses seis anos, 

bons resultados, com um número crescente de artigos publicados, participação em eventos 

locais e externos. Além de um número considerável de alunos treinados em ferramentas BIM. 
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RESUMO: A presente pesquisa aborda o tema do Infanticídio Indígena, que consiste na 
morte de crianças que apresentam algum tipo de deficiência ou de alguma outra forma são 
consideradas imperfeitas para comunidade indígena constituindo um dever cultural dos pais 
de tirarem a vida do próprio filho tido como amaldiçoado. Porém, muitos índios são contra 
esta prática, divulgando em entrevistas e documentários, trazendo à tona seus 
descontentamentos. É nesse contexto que a sociedade e todo ordenamento jurídico brasileiro 
deve buscar solução para o conflito entre duas garantias constitucionais, o direito à vida e à 
diversidade cultural. Para algumas linhas de pensamento e algumas teorias, a cultura deveria 
ser respeitada sem ter nenhuma interferência, mesmo que violasse os direitos humanos, outros 
entendem que o direito à vida deve ser garantido, pois dele decorre os demais. Desta forma, 
sob a perspectiva de que o Brasil adota o sistema que tem como fonte principal do Direito a 
lei, o direito à vida e todos os direitos fundamentais do ser humano estão dispostos em lei, 
estes devem ser garantidos, independentemente da existência de algum costume que verse 
contrário a isso. 

PALAVRAS–CHAVE: Infanticídio Indígena. Direito à vida. Relativismo cultural. 
Imputabilidade. 
 

INFANTICIDE INDIGENOUS IN BRAZIL 
 
ABSTRACT: This research deals with the theme Indigenous Infanticide, which is the death 
of children with a disability or otherwise are considered imperfect for indigenous community 
constitutes a cultural duty of parents to take the life of his own son considered cursed. But 
many Indians are against this practice, disseminating interviews and documentaries, bringing 
up its discontents. It is in this context that society and all Brazilian legal system should seek 
solution to the conflict between two constitutional guarantees, the right to life and cultural 
diversity. For some lines of thought and some theories, culture should be respected without 
any interference, even if violated human rights, others believe that the right to life must be 
guaranteed, as it takes place every other. Thus, from the perspective that Brazil adopts the 
system whose main source of law the law, the right to life and all the fundamental rights of 
human beings are arranged in law, they must be guaranteed, irrespective of any custom that 
verse contrary to that. 
KEYWORDS: Indigenous Infanticide. Right to life. Cultural relativism. Liability. 
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INTRODUÇÃO 

Iniciaremos a pesquisa buscando descobrir no que consiste a prática do infanticídio nas 

aldeias indígenas brasileiras; o que justifica essa prática, quais crianças serão vítimas; e se 

existe alguma comparação com o infanticídio trazido no Código Penal. 

O tema é pouco discutido no cenário jurídico brasileiro, porém passou a despertar 

interesse da população através de entrevistas e depoimentos dado à mídia nos últimos anos, 

contando casos de infanticídios em algumas aldeias do país, onde passa a mostrar que essa 

prática não é aceita totalmente dentro das próprias aldeias praticantes desse ritual. 

Nota-se que, na medida em que os índios foram sendo incorporados à cultura nacional, 

a partir da convivência com outros grupos sociais, desde as tradições europeias e africanas, 

alguns dos valores da sociedade indígena foram se modificando, inclusive a prática de matar 

crianças vem sendo extinta. Através de documentários feitos por missionários, mostrou-se o 

sofrimento de alguns índios para com esta prática. Ressalta-se que esses missionários têm 

como objetivo acabar com prática do infanticídio e dar apoio àqueles que sofrem dentro das 

tribos, como mães que são obrigadas a sacrificar seus filhos (SILVA, 2014). 

A partir disso que, em maio de 2007, o deputado Henrique Afonso propôs o Projeto de 

lei n° 1.057, o qual ficou conhecido como Lei Muwaji. O Projeto Lei pretende legislar sobre 

aquilo que se convencionou chamar de infanticídio indígena, sob o intuito de coibi-lo e 

penalizá-lo (ROSA, 2012). 

Primeiramente pretendemos mostrar os aspectos históricos dos índios, desde o período 

colonial até a república, no qual, deve ser analisada toda a evolução dos direitos dos povos 

indígenas trazida pelas constituições federais, e quais direitos foram adquiridos ao longo dos 

anos. Em 1973 foi criada o Estatuto do Índio, lei n° 6.101, que trouxe muitas garantias aos 

indígenas, as quais serão debatidas ao longo da pesquisa. 

Mostraremos também em que consiste o processo de enculturação dos índios e interação 

nacional, a qual deve ser de forma pacífica e gradativa, bem como os aspectos positivos e 

negativos desse processo de enculturação, e as modificações no comportamento e costumes 

da sociedade indígena devido ao convívio e influência da sociedade não indígena. Será falado 

também sobre os índios isolados da comunidade nacional, e o regime tutelar exercido pela 

Fundação Nacional do Índio. 
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A sociedade brasileira é composta por vários grupos étnicos em consequência da 

miscigenação cultural, resultado de um processo histórico pela influência de várias religiões, 

etnias e raças. Dentre os grupos culturais, a sociedade brasileira é composta pelos indígenas, 

que possuem tradições e características próprias, da qual se extrai a prática do infanticídio 

(SILVA, 2014). 

Posteriormente trataremos sobre o infanticídio sob a perspectiva do Código Penal, seu 

conceito, requisitos, classificação, bem como os aspectos históricos dessa tipificação penal, 

como a fase de aceitação do infanticídio, fase da reação em favor do recém-nascido e a fase 

de reação em favor da mulher infanticida, e a evolução das penas, das mais cruéis às mais 

brandas. 

Buscaremos ainda, pesquisar as razões de o termo infanticídio indígena ser inadequado, 

neste caso, qual seria sua melhor tipificação de acordo com a lei penal brasileira; tornar 

notório o conflito existente entre duas garantias fundamentais, que são o direito à vida, 

primeiro bem jurídico tutelado no mundo, e o direito à cultura, da mesma forma, mostrar o 

conflito entre duas fontes do direito, a lei e o costume, e se existe algum desrespeito entre 

uma e outra e como se verifica a hierarquia dessas normas. 

Será investigada no decorrer dessa monografia, a história de Hakani, uma índia que foi 

enterrada viva por não ter a fala e nem coordenação motora totalmente desenvolvida, porém 

foi salva por um de seus irmãos, e posteriormente adotada por um casal de missionários. Será 

falado também sobre a prática do infanticídio fora do Brasil e o que justificaria essa prática. 

Será pesquisado a respeito da Fundação Nacional do Índio, em que ela consiste, e quais seus 

objetivos, sua função em relação aos povos indígenas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia empregada ao estudo é feita por revisão bibliográfica em livros, 

revistas eletrônicas, sites oficiais, artigos científicos, e outros meios que se fizerem 

necessários para expandir o assunto, como também análise da Constituição Federal, Estatuto 

do Índio, Lei n° 1.057/2007, entre outras legislações. Com o objetivo de adquirir 

conhecimento e fundamentação teórica ao escrever sobre o assunto.  
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Desta forma, objetiva-se com o estudo analisar por meio de literaturas o que vem a ser 

o infanticídio indígena e o conflito diante da Constituição Federal, e se existe a possibilidade 

de se evitar a prática do infanticídio nas aldeias indígenas brasileiras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Nota-se a partir desta pesquisa um grande conflito nas aldeias do Brasil, há uma 

divergência de opiniões quando o assunto é infanticídio indígena. Ao longo dos anos, o 

convívio dos índios com outras etnias ocasionou uma mudança em suas culturas, no qual 

antes aceitavam determinadas práticas e depois passaram a não aceitar mais, como é o caso da 

prática do infanticídio indígena. 

  

  

Figura 1.Audiência Pública no Parlamento busca ponto de equilíbrio entre o infanticídio gena 
e a manutenção da vida. APEC, 2015. 

 

De um lado temos a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado 

Democrático de Direito, a prevalência dos direitos humanos como um dos princípios da 

República Federativa do Brasil, igualdade e liberdade, como direitos individuais e 
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fundamentais garantidos a todos sem distinção de qualquer natureza e, a previsão de que é 

dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar às crianças vários direitos, entre eles, o 

direito à vida (BOAS, 2010). 

Mas em contrapartida, o direito dos índios tem sido reconhecido, sua organização 

social, costumes, crenças e tradições. Não se pode negar que a Constituição de um povo deve 

servir de instrumento de mudança social e suas normas devem servir como padrão para 

solucionar conflitos ou divergências de preceitos (BOAS, 2010). 

O direito costumeiro se distingue do direito positivo das sociedades modernas por não 

separar o aspecto social do aspecto jurídico. O direito para as comunidades indígenas atua 

dentro da sociedade, nos usos e costumes comunitários, envolvendo tradição oral, sistemas de 

cargos e fundamentos religiosos e magias que formam a visão particular da comunidade. 

Contudo, as sociedades modernas possuem necessidade de separar esses dois aspectos, o 

social do jurídico, criando uma dicotomia entre a forma e o conteúdo (CURI, 2012). 

O respeito à vida humana deve ser direito de todos, pois qualquer ato que viole esse 

direito é inconstitucional, devendo ser abolido, conforme os artigos 227 e 230 da 

Constituição. Assim, o texto constitucional, traz com clareza a importância da proteção à 

vida, principalmente no que diz respeito aos grupos mais vulneráveis, que necessitam de uma 

maior atenção e proteção à dignidade humana, como por exemplo, os indígenas (SILVA, 

2014). 

Nota-se que o infanticídio indígena coloca em conflito dois princípios que são 

garantidos constitucionalmente, o direito à vida e o direito cultural. Duas teorias, a do 

universalismo e do relativismo dos direitos fundamentais. Ressalta-se que o conflito de regras 

existente no ordenamento jurídico traz como solução três critérios específicos: o hierárquico, 

no qual a lei superior sobrepõe-se sobre a inferior; o cronológico, no qual a lei mais recente 

sobrepõe-se em relação a anterior e a especialidade, que consiste no fato de que a lei especial 

deve sobrepor em relação à lei geral (SILVA, 2014). 

A diversidade cultural existente no país e o conceito de cultura abrangem aspectos 

sociais, mitológicos, religiosos, simbólicos, jurídicos entre outros, cada sociedade, dentre elas 

as indígenas, possui suas maneiras de expressar a realidade a sua volta. Com isso, a proposta 
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de um Direito Estatal monista, introduz-se, formas de garantir normas internas, a ideia de 

pluralismo jurídico (CURI, 2012). 

Outra discussão a respeito deste tema é quanto à imputabilidade dos indígenas. Os 

índios não aculturados, ou seja, aqueles que não são integrados a comunhão nacional de forma 

pacífica, são isentos de pena e, aqueles em vias de integração terão suas penas reduzidas, é o 

que diz o artigo 56 da lei n° 6.001/73, caso o índio for condenado deverá ser atenuada a pena 

e observado o grau de integração deste na sociedade, para a correta dosimetria da pena. Neste 

sentido, o índio poderá responder criminalmente por um crime, porém é necessário se ater se 

aquele fato dito como ilícito penal no direito comum é considerado assim na cultura, usos e 

costumes da comunidade indígena (SILVA, 2014). 

 

CONCLUSÕES 

 O infanticídio indígena consiste em um termo inadequado, pelo fato de o filho, sujeito 

passivo, poder ser tanto um recém-nascido, quanto uma criança maior. O infanticídio do 

Código Penal, a mãe, sujeito ativo do crime deve está sob a influência do estado puerperal, 

que pode durar algumas semanas após o parto, sendo no caso morte de uma criança não 

recém-nascida considerada homicídio. 

O infanticídio indígena pode ser considerado um homicídio privilegiado quando 

provado a existência da influência do estado puerperal da mãe, na perspectiva de seu estado 

psicológico, ou poderá ser considerado um homicídio qualificado pelo motivo fútil, 

analisando a prática de ceifar a vida de crianças por achar-se que a conservação de seus 

costumes seria mais importante. 

Outra diferença existente entre o infanticídio do Código Penal e o infanticídio 

praticado nas aldeias é que este na falta da mãe, o pai, os irmãos, outro parente, até membros 

da comunidade indígena poderá realizá-lo, porém a prática descrita no Código Penal é 

classificada como crime próprio ou, ainda, de mão própria, por admitir como sujeito ativo 

apenas a própria mãe da criança. 

Algumas tribos brasileiras praticam o ritual do infanticídio indígena, que significar 

tirar a vida de crianças ou recém-nascidos que apresentarem algum tipo de deficiência, seja 
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física ou mental, devendo ser praticado geralmente pelos pais, seja enterrando-a viva ou 

abandonando-a na mata. Da mesma forma, se a mãe for solteira ou o filho for fruto de um 

adultério, da mesma forma o filho não ser aceito pela tribo. 

Outra razão da prática do infanticídio indígena seria se o sexo do bebê não seja o 

desejado pelos pais, ou se os pais já tiverem tidos muitos filhos ou se o intervalo entre eles for 

pequeno e estiver amamentando outro filho, consistem em motivos para a prática do 

infanticídio indígena. Também os filhos gêmeos para a cultura indígena terá direito de viver 

apenas um deles. 

Todos esses casos são considerados pela tribo como uma maldição, devendo ser tirada 

pela raiz, ou seja, matando a criança amaldiçoada. A tribo praticante do infanticídio busca a 

purificação de sua etnia, deixando vivos somente aqueles que estão aptos a desempenharem 

suas atividades na aldeia, pois uma pessoa com deficiência física, por exemplo, poderá trazer 

grandes dificuldades em sobreviver da pesca, caça e agricultura e dar continuidade a sua etnia. 

Porém a sociedade não indígena vai contra a prática do infanticídio pelo conflito 

existente entre o direito à vida, direito fundamental consagrado na Constituição Federal, e a 

diversidade cultural. O Direito brasileiro, em todas as suas leis são aplicadas aos povos 

indígenas, porém nas tribos são aplicadas também suas normas consuetudinárias. O costume 

consiste em uma fonte subsidiária do Direito, porém o Brasil é adepto ao Civil Law, ou seja, 

adota a lei como fonte principal, podendo o julgador utilizar do costume em caso de omissão 

de lei. 

Desta forma, percebemos que a prática do infanticídio indígena viola o princípio 

fundamental assegurado na nossa Constituição Federal, devendo ser impedida pelos órgãos 

competentes, para que seja assegurado o direito à cultura, mas sem violar os direitos 

humanos, pois sem a vida, não se pode ter o direito à cultural, pois o direito à vida é o que 

garante o cumprimento de os demais direitos. 
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RESUMO: Diante dos desafios impostos pelo mercado atual, o empreendedorismo tem se 
mostrado uma alternativa eficiente e eficaz no desenvolvimento de novos profissionais, que 
atuam por meio de sua capacidade inovadora e criativa, ousando na implementação de suas 
ideias, correndo riscos calculados e flexibilizando as ações de forma a se adequar as 
alterações constantes do mercado. Contudo, nem todas as pessoas nascem com esse potencial 
empreendedor, e muitos empreendedores que estão atuando hoje no mercado aprenderam e 
desenvolveram estas habilidades Por isso, esta pesquisa busca analisar a influência que as 
Instituições de ensino possuem no desenvolvimento do perfil empreendedor dos seus alunos. 
Esta pesquisa trata-se de um estudo qualitativo, que utilizará alguns dados quantitativos para 
embasar seus resultados, utilizando como instrumento de coleta o questionário. Com isso, foi 
possível identificar que a maioria dos alunos investigados possuem características 
compatíveis com o perfil empreendedor, porém ainda com necessidade de aperfeiçoamentos, 
muitos destes alunos acreditam que as Instituições de ensino tem responsabilidade pelo 
desenvolvimento do seu perfil empreendedor, e a maioria, quase unânime, dos alunos acham 
importante o empreendedorismo, e seu desenvolvimento por parte da instituição que estudam. 

Palavras-chave: Empreendedorismo, perfil empreendedor, estudantes, instituições de ensino, 
mercado. 

 

ABSTRACT: The challenges posed by the current market, entrepreneurship has been an efficient 
and effective alternative in the development of new professionals working through its innovative and 
creative capacity, daring to implement their ideas, taking calculated risks and easing actions order to 
adapt the constant market changes. However, not all people are born with this entrepreneurial 
potential, and many entrepreneurs who are acting in the market today have learned and developed 
these skills Therefore, this research aims to analyze the influence that educational institutions have in 
developing the entrepreneurial profile of their students. This research this is a qualitative study, which 
will use some quantitative data to support their findings, using as a collection tool the questionnaire. 
Thus, it was possible to identify that most students investigated have characteristics consistent with the 
entrepreneurial profile, but still in need of improvements, many of these students believe that 
educational institutions have responsibility for the development of their entrepreneurial profile, and 
most, almost unanimous, the students find important entrepreneurship and its development by the 
institution studying 

Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurial, students, educational institutions, market. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, vivemos em um constante processo de mudanças que afetam diretamente 

a situação econômica dos países, com isso os setores econômicos tem procurado se 

fortalecerem, a partir de estratégias eficientes que amenizem as oscilações do mercado. Dessa 

forma o empreendedorismo tem ganhado força por ser uma estratégia que busca diferenciar 

produtos, serviços e processos, inovando nesse cenário socioeconômico. Assim “o 

empreendedor é visualizado como aquele que busca a melhor combinação possível de 

diferentes recursos produtivos, situados dentro ou fora da empresa, criando uma unidade 

produtiva em melhores condições de negociar no mercado” (VALE, et. al. 2008, p.03). 

Com isso, vários estudos tentam identificar as características das pessoas 

empreendedoras, o comportamento, preferências, se aprendem ou nascem empreendedoras, 

dentre outros fatores de investigação. O perfil empreendedor conforme alguns autores é 

determinado por características que acabam diferenciando empresários de empreendedores, 

como a inovação, persistência, planejamento, liderança, dentre outras que podem ser 

características de pessoas com perfil empreendedor (Drucker, 2006; Dornelas, 2015).  

A partir dessas demandas várias instituições empresariais e de ensino tem fomentado o 

estudo e formações que contemplem informações e conhecimentos que contribuam para o 

desenvolvimento de pessoas com perfis empreendedores, pois estes podem colaborar de 

forma significativa com a sociedade e a área em que estão inseridos. 

Esta pesquisa tem o objetivo principal de identificar a influência que as Instituições de 

ensino têm na formação do perfil empreendedor dos estudantes, e como objetivos 

secundários, traçar o perfil dos alunos, identificar a percepção deles sobre a importância da 

temática; e analisar a necessidade de estratégias que desenvolva um perfil empreendedor.  

 

METODOLOGIA 

A pesquisa trata-se de um estudo qualitativo, que utiliza alguns dados quantitativos 

para endossar algumas situações analisadas. Também possuindo características de pesquisa 

exploratória e descritiva. Os participantes da pesquisa foram 64 alunos dos cursos técnicos 

subsequentes, de agropecuária, informática, informática para internet, e mineração, período 

2015.2, do IFPI- campus Paulistana. 
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Para o alcance dos resultados foi utilizado o questionário como instrumento, aplicado 

com os participantes da pesquisa, de forma presencial. Neste questionário foi analisado o 

perfil socioeconômico do estudante, assim como o perfil empreendedor, e por fim as 

percepções do aluno sobre a influência da escola em seu perfil empreendedor. 

Para analisar o perfil empreendedor dos alunos, utilizamos um teste de perfil 

elaborado pela ACEB-Associação Comercial Empresarial do Brasil, uma instituição que atua 

em defesa do empresário nacional, fornecendo-lhe informações e conhecimentos a cerca do 

mercado e do negócio que o empreendedor pretende investir. Embora estes testes não tenham 

100% de certeza quanto a definição de um perfil, eles são importantes pois analisam 

características que se tornam essenciais para o sucesso dos empreendedores em seus negócios. 

 

EVOLUÇÃO DO EMPREENDEDORISMO DO MUNDO PARA O BRASIL 

O empreendedorismo é que remonta desde os primórdios do surgimento do homem, 

pois já existia atitudes relacionadas ao tema, o homem para sobreviver, desenvolvia seus 

objetos de caça e pesca, e suas estratégias . Na idade das civilizações antigas, os egípcios 

desenvolveram grandes construções como as pirâmides e grandes projetos de agricultura. 

“Um primeiro exemplo de definição de empreendedorismo pode ser creditado a Marco Polo, 

que tentou estabelecer uma rota comercial para o Oriente” (DORNELAS, 2015. p.19). 

O início da era empreendedora aconteceu durante a Idade Média e a partir do século 

XVI,  com o surgimento das feiras internacionais na Europa, e início ao período das grandes 

navegações e a era do mercantilismo, e foi na França que o termo empreendedor 

(entrepreneur) surgiu, caracterizando-se como pessoa que tomava decisões e as coordenava.  

O termo “empreendedor” foi usado pela primeira vez em 1725 pelo 
economista Richard Cantillon, que dizia ser entrepreneur um indivíduo que 
assume riscos. Em 1814, o economista francês Jean-Baptiste Say (1767-
1832) usou a palavra para identificar o indivíduo que transfere recursos 
econômicos de um setor de produtividade baixa para um setor de 
produtividade mais elevado. (CHIAVENATO, 2012. p.6).   

Com o crescimento econômico e o aumento do consumo no século XX, os 

empreendedores eram confundidos com administradores, e, mais tarde Peter Ferdinand 

Drucker (1974) amplia esta definição, descrevendo que os empreendedores aproveitam as 

oportunidades para desenvolver mudanças e não se limitar aos seus próprios talentos. Com o 

avanço da tecnologia nos anos 70 e 80, surgiu na Califórnia o Vale do Silício, sede das 

empresas de alta tecnologia, considerados um dos maiores polos empreendedores do mundo.  
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No Brasil, foi a partir do século XVII ,com a exploração portuguesa sob as terras 

brasileiras, que a atividade empreendedora se desenvolveu.  Ao longo do século XX outros 

empreendedores deixaram sua marca, em as ações e atitudes empreendedoras. 

 No Brasil a atividade empreendedora teve um grande avanço com a criação de 

entidades como SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e 

Sociedade Brasileira para exportação de Software (Softex),  Anprotec, Endeavor, e também há 

várias ONGs, Institutos, Universidades e empresas destinados para fornecer recursos e apoio 

institucional para ensino, criação, desenvolvimento ou reestruturação de negócios. 

  

CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDEDOR E A SUA IMPORTÂNCIA PARA A 
CRIAÇÃO DE UM NOVO NEGÓCIO 

Segundo uma pesquisa feita pelo GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2015, 

verificou que o Brasil se encontra em um grau de empreendedorismo considerável, cerca de 

39,3% da população adulta está envolvida em alguma atividade empreendedora, porém é o 

país que tem uma das maiores taxas de criação de empresas por necessidade, portanto, esses 

dados demonstram a realidade Brasileira, na qual várias pessoas abrem seu próprio negócio, 

por alguma necessidade, desde financeiras até por querer  independência pessoal, contudo 

existem também aqueles que aproveitam as oportunidades e estudam, planejam e procuram 

adquirir o máximo de conhecimento sobre o negócio antes de abrí-lo. (AIDAR, 2010). 

Os empreendedores são heróis populares do mundo dos negócios. Fornecem 
empregos, introduzem inovações e incentivam o crescimento econômico da 
região ou do país. Não são simplesmente provedores de mercadorias, 
serviços informação ou entretenimento, mas poderosas fontes de energia, 
que assumem riscos inerentes em uma economia em mudança, 
transformação e crescimento (Chiavenato, 2012, p.4).  

Dessa forma, podemos perceber que o conceito de empreendedor está relacionado à 

atitudes e ações de uma pessoas no sentido de detectar oportunidades, criar e gerir negócios 

de forma inovadora e bem sucedida. 

Lima et. a. (2006) afirma que auto-confiança, autonomia, busca de informações, 

capacidade crítica, capacidade de correr riscos, capacidade de planejamento, cooperação, 

criatividade, flexibilidade, iniciativa, inovação, liderança, persistência e paixão são 

características fundamentais para o perfil de um empreendedor.  

Muitos acreditam que os empreendedores são inatos, já nascem para o sucesso, mas na 

verdade o empreendedorismo pode ser ensinado e aprendido por qualquer pessoa, porém 
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exige muita dedicação dos envolvidos, a qualificação é muito importante para o 

autodescobrimento da vocação empreendedora.  

 

INFLUÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO PERFIL EMPREENDEDOR 

Atualmente, vivemos em uma sociedade, cujo cenário econômico exige cada vez mais 

pessoas com competências múltiplas e capacidade de adaptar-se ao mercado atual e aos novos 

desafios impostos. Nesse cenário o ensino de empreendedorismo, vem se tornando cada vez 

mais importante e necessário para a formação de novos empreendedores.  

Conforme Martens e Freitas (2008, p.02) “o desafio das instituições passa a ser o de 

inserir o ensino de empreendedorismo como parte do currículo escolar, de maneira harmônica 

com o mundo em constantes modificações, independente da área de conhecimento”, e assim 

possibilitar um suporte acadêmico e profissional á formação dos estudantes, e proporcionando 

mais uma alternativa de emprego e renda. 

De acordo com Drucker (2006 apud Ferreira, 2013, p.12) assim como outras 

disciplinas, o empreendedorismo pode ser aprendido. Existem evidências de que os 

programas lecionados permitem construir uma consciência através da disciplina como 

incentivo para opção de carreira. 

Desenvolver o perfil empreendedor é capacitar o aluno para que crie, 
conduza e implemente o processo criativo de elaborar novos planos de vida, 
de trabalho, de estudo, de negócios, sendo, com isso, responsável pelo seu 
próprio desenvolvimento e o de sua organização. (Souza, 2004. p.4). 

O ensino de empreendedorismo deve ser dinâmico e participativo, para que dessa 

maneira seja possível uma compreensão maior da dimensão do meio empreendedor e dos seus 

diversos aspectos, as Instituições de ensino podem influenciar de diversas maneiras na 

formação empreendedora de seus estudantes, para Raposo e Paço (2011), a educação tem um 

papel muito relevante nos indivíduos, dando-lhes independência, auto-confiança, consciência 

das alternativas de carreira, alargando os seus horizontes. 

Dessa forma, podemos inferir que um ambiente educacional que promova interações 

com o mercado,  atividades inovadoras, e que levem o aluno a possuir um pensamento crítico, 

com a criação e desenvolvimento de suas ideias é essencial para o fomento do 

empreendedorismo nas instituições de ensino, Lima et. al. (2006) consideram que a 

possibilidade de formação da personalidade empreendedora através da educação é 
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fundamental para o fomento do ensino do empreendedorismo e, consequentemente, do 

desenvolvimento econômico e social local, regional e mundial. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

1- Perfil socioeconômico dos participantes 
Os participantes desta pesquisa são 81% de alunos que frequentam os cursos técnicos 

subsequente (Agropecuária, Informática, Informática para internet e Mineração) do IFPI, 

campus Paulistana, sendo 28,12% alunos do curso de agropecuária, 3,12% de informática e 

10,95% de informática para internet, e 57,81% de mineração. Podemos analisar a partir destes 

dados que as turmas são pequenas em quantitativo de alunos, inclusive na turma de 

informática só há 02 alunas. É importante também salientar que, com exceção do curso de 

mineração que estão incluídos 3 turmas (1º, 3º e 4º módulo), todos os outros citados são 

referentes a apenas uma turma de cada curso.  

Gráfico1 – Idade dos alunos dos cursos subsequente do IFPI- Campus Paulistana  

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2016) 

Com base nos dados coletados identificamos que dos 64 alunos que responderam ao 

questionário, mais da metade (75%) possuem mais de 19 anos, sendo que entre este temos três 

alunos que possuem mais de 31 anos. Isso demonstra uma diversificação de perfis etários 

nestes tipos de cursos, e também demonstra que a maioria dos alunos estão em uma faixa 

etária entre 18 e 26 anos, período que normalmente estes estudantes estão concluindo o ensino 

médio e procurando oportunidades de melhorar sua qualificação acadêmica e profissional.  

Percebemos também que uma parcela considerável (43,75%) destes alunos já exercem 

alguma atividade remunerada, enquanto 56,25% não estão exercendo atualmente nenhuma 

atividade remunerada. 

Ainda em relação ao perfil destes alunos, identificamos que há uma participação 

equilibrada de alunos de ambos os sexos, e embora exista uma diversificação dos cursos e 

uma tendência dos cursos de informática e mineração atraírem um perfil masculino, as 
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mulheres conseguem ser mais da metade dos participantes, podendo também demonstrar uma 

inclusão e ampliação da participação da mulher em todos os campos dos saberes.  

2- Perfil empreendedor 
Para análise dessa informação utilizamos um teste de perfil, elaborado pela Associação 

Comercial Empresarial do Brasil- ACEB, que é simples, de fácil compreensão e que analisa 

características relacionadas ao trabalho em equipe, atitude, planejamento, comportamento no 

âmbito profissional, liderança, tomada de decisão, inteligência emocional, criatividade, visão 

de futuro, pois conforme Lima et. al. (2006) estas características são essenciais para a 

formação de um perfil empreendedor, obtendo assim maiores possibilidades de sucesso. 

Gráfico – Perfil empreendedor dos alunos dos cursos subsequentes do IFPI Campus 
Paulistana 

 
Fonte: elaborado pelas autoras (2016)  

Dessa forma pudemos identificar que 1,57% dos alunos não possuem características que 

favorecem o desenvolvimento de um perfil empreendedor, enquanto 70,31% dos estudantes 

possuem características do perfil empreendedor, mas necessitando de aperfeiçoamentos, e 

28,12% dos alunos que possuem um forte perfil empreendedor, com predominância de 

características que são essenciais para o sucesso dos empreendedores, confirmando assim 

algumas das características que Dornelas (2015) afirma constituir o perfil empreendedor. 

3- Percepções da influência da Instituição escolar no perfil empreendedor 
A pesquisa sobre o perfil empreendedor demonstrou que a maioria dos alunos possuem 

características importantes para o desenvolvimento de atividades empreendedoras, mas a 

percepção do aluno também é muito importante e também pode nos mostrar outras situações 

não identificadas com esses testes prontos. Dessa forma ao perguntar aos alunos se eles se 

consideravam de alguma forma empreendedores 73,43% responderam que sim, e 26,56% 

responderam que não, demonstrado assim que embora alguns alunos possuam traços 
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importantes que remetem ao empreendedorismo, nem todos consideram que possuem esse 

perfil, muitas vezes essa dificuldade de se identificar pode se dar pela falta de conhecimento e 

oportunidade de desenvolver essas habilidades, podendo deixar o  estudante passivo diante da 

sua situação atual. 

Essa percepção empreendedora ou não que os alunos têm de si mesmo, pode ser 

atribuída á vários aspectos, e na investigação sobre da Instituição de ensino que estudam 

atualmente, foi possível identificar que 84,37% consideram que a instituição de ensino 

influencia na definição desse perfil empreendedor dos alunos, contando com apenas 15,62% 

dos estudantes que não consideram que a escola influencia no desenvolvimento deste perfil. 

Conforme Ferreira (2013) as instituições de ensino podem colaborar significativamente para a 

construção de indivíduos empreendedores, fornecendo subsídios que fomentem ações e 

atividades inovadoras, que desenvolvam habilidades compatíveis com os desafios que irão 

enfrentar no mercado de trabalho. 

Contudo, os alunos(92,18%) foram bem enfáticos em apontar que o 

empreendedorismo é importante para o seu desenvolvimento acadêmico e profissional, 

demonstrando assim que os estudantes reconhecem que essa capacidade possui um forte 

potencial de desenvolver pessoas. E de fato VALE, et. al. (2008) já afirmava que o 

empreendedorismo é muito importante, pois prepara profissionais capazes de dinamizar o 

espaço econômico e social, através de suas atitudes inovadoras e eficientes. 

Por isso, um número mais significativo ainda ( 98,43%) considera que a Instituição 

que eles estudam deve incentivar, durante o curso, o desenvolvimento de perfis 

empreendedores dos estudantes, esse dado vem validar a necessidade de aperfeiçoar as ações 

que visam contribuir para  o desenvolvimento de habilidades e atitudes empreendedoras, e 

conforme Souza (2004) o papel da escola no desenvolvimento do perfil empreendedor está 

atrelado a capacitar o aluno para que ele seja capaz de criar e implementar processos criativos 

que o conduzam no caminho do seu desenvolvimento pessoal e profissional.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com as discussões deste estudo foi possível compreender que a temática do 

empreendedorismo é muito importante para o desenvolvimento socioeconômico regional, 

nacional e mundial. E que o empreendedorismo representa uma forte tendência a ser seguida 
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por vários profissionais das diversas áreas de atuação, por isso se torna tão relevante os 

estudos nessa área. 

Com base no que foi pesquisado podemos inferir que embora nem todos os alunos 

possuam características condizentes com um perfil empreendedor, os estudantes 

compreendem a importância do estudo do empreendedorismo, e estes acreditam que é 

necessário o desenvolvimento disciplinas e ações nesta área, pois para maioria destes alunos 

essa habilidade pode ajudá-los no seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Dessa forma enfatizamos o poder e a influencia que as instituições de ensino têm 

diante desse desafio do mercado e da sociedade, sendo assim necessário que as Instituições 

revejam seus programas e currículos, buscando implementar atitudes mais positivas em 

relação ao desenvolvimento do perfil empreendedor de seus alunos.  
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RESUMO: Esse artigo é um relato de experiências de um projeto de extensão, em curso, 
voltado à inserção de alunos no ambiente de trabalho. Surge da necessidade de estreitar a 
teoria ministrada em sala de aula com a prática organizacional. O Núcleo de Práticas e 
Análise de Processos Gerenciais (NUPRAS) busca agregar valor à formação dos alunos a 
partir da percepção da complexidade e dinamicidade do mercado de trabalho ao estimular a 
prática profissional supervisionada durante a permanência dos alunos na instituição em 
organizações públicas e privadas. O artigo descreve as motivações, objetivos, metas, 
metodologia de trabalho, principais resultados e desafios a serem ultrapassados dessa 
experiência após o seu primeiro ano de funcionamento.  

Palavras–chave: Gestão de Processos; Mapeamento de Processos; Consultoria; Teoria e 
prática. 
 
 

THEORY AND PRACTICE INTEGRATION: A REPORT OF 
EXPERIENCES OF “NÚCLEO DE PRÁTICAS E ANÁLISE DE 
PROCESSOS GERENCIAIS” (NUPRAS) 

 
ABSTRACT: This article is an experience report of an extension project, in achieving, aimed 
at inclusion of students in the workplace. It arises from the need to strengthen the theory 
taught in the classroom with the organizational practice. The “Núcleo de Práticas e Análise de 
Processos Gerenciais” (NUPRAS ) seeks to add value to the training of students from the 
perception of the complexity and dynamics of the labor market to encourage professional 
supervised practice during the stay of students in the institution in public and private 
organizations. The article describes the motivations , objectives, goals , work methodology, 
main results and challenges to be overcome that experience after the first year of operation. 
Keywords: Process Management; Process Mapping; Consulting; Theory and practice. 
 

INTRODUÇÃO 

O Núcleo de Práticas e Análise de Processos Gerenciais (NUPRAS) é um Programa de 

extensão de fluxo contínuo de um campus do Instituto Federal de Pernambuco e busca atender 

a necessidade de aproximar o aluno da prática profissional. Observando a dificuldade de 

inserção de jovens no mercado em virtude da elevada competitividade e, por outro lado, da 
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prioridade na região de oferta de oportunidades profissionais para cursos de nível superior em 

detrimento de técnico nas áreas de Administração, alguns professores da área de gestão 

decidiram desenvolver o projeto NUPRAS como forma de minimizar as dificuldades de 

inserção, além de aproximar a teoria e a prática dos conteúdos ministrados.  

O programa apresentado, o de criação do NUPRAS, serve como um “programa 

guarda-chuva”, ou seja, um programa que se desdobra em projetos desenvolvidos em parceria 

com profissionais do campus sejam eles docentes ou técnicos administrativos, desde que esses 

projetos estejam em consonância com os objetivos do Núcleo. Por meio da instalação do 

Programa, os docentes e técnicos submeteram projetos nos quais analisaram situações 

organizacionais e definiram ações de investigação, diagnóstico e intervenção. Os alunos são 

voluntários e dedicam 8 horas na instituição e 2 horas no campus, semanalmente, não sendo 

gerado, portanto, nenhum vínculo empregatício. Essas horas, além de melhorar o aprendizado 

dos alunos, serviram para o abondo das horas da prática profissional exigidas pelos cursos: 

150 horas em Administração e 75 horas em Manutenção e Suporte à Informática.  

Orientado pelos objetivos do projeto e acompanhados de perto pelos coordenadores 

envolvidos, os alunos analisam situações e atuam para melhoria dos processos existentes em 

áreas como recursos humanos, marketing e vendas, planejamento estratégico, finanças, 

controle de materiais, logística, manutenção e suporte à informática, dentre outras. Os 

objetivos do NUPRAS são: desenvolver ações integradas de ensino, pesquisa e extensão no 

ambiente de gestão empresarial; criar ferramentas de aprendizado prático na área de gestão 

empresarial; produzir oportunidades de parcerias de integração entre aluno e mercado de 

trabalho; promover círculos de discussão sobre o desenvolvimento de processos na execução 

das atividades empresariais; promover o progresso e a divulgação dos conhecimentos da 

ciência, por meio de reuniões de estudo, pesquisas, cursos, seminários, congressos, etc.; e 

preparar o aluno para os desafios do mercado competitivo (PROJETO PIBEX, 2015). 

O artigo ora apresentado, além de apresentar o NUPRAS, tem como objetivo relatar as 

experiências com o projeto “Planejamento e organização hospitalar: o processo 

organizacional das ações de planejamento, controle e execução das atividades 

administrativas no âmbito hospitalar”, primeiro projeto submetido no âmbito do Núcleo de 

Práticas e Análise de Processos Gerenciais e que já teve uma etapa concluída. Esse 

compartilhamento de ideias é relevante uma vez que contribuiu para disseminar experiências, 
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resultados e dificuldades vivenciadas com a comunidade acadêmica e, também, contribui para 

a reflexão do processo e identificação de oportunidades de melhoria.   

O artigo está dividido em Introdução, onde foram apresentadas as ideias sobre o 

NUPRAS e o objetivo e a relevância do artigo; Procedimentos Metodológicos, onde foram 

apresentados os métodos de trabalho do NUPRAS à frente do projeto de Planejamento e 

organização hospitalar; Resultados e discussão, onde foram discutidos os principais 

resultados e por fim, as Considerações finais, com uma reflexão sobre os progressos e as 

limitações da continuação do projeto e as Referências utilizadas.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O artigo é um relato de experiências obtidas por meio dos documentos de formalização 

do Projeto NUPRAS e também do subprojeto de Planejamento e organização hospitalar no 

Instituto Federal e também das atas das reuniões ocorridas com os alunos e a organização no 

qual o subprojeto ocorreu. Além dos documentos de formalização do Núcleo e também de 

submissão do projeto, a observação dos envolvidos, sejam docentes ou alunos, foi relevante.  

Os alunos foram informados sobre o Projeto NUPRAS em sala de aula e os interessados 

participaram de um curso de formação inicial de 8 horas. Após o curso, onde foram 

ministrados assuntos como o perfil esperado dos alunos-consultores, o mapeamento e análise 

de processos gerenciais, funcionagramas, fluxogramas e procedimentos operacionais padrão – 

POP, os alunos que entenderam a responsabilidade da atividade e demonstraram 

comportamentos favoráveis à execução do trabalho, foram escolhidos para a execução do 

projeto. Inicialmente foram 10 alunos, divididos em duplas. 

As atividades programadas seguiram metodologia específica contendo três pilares 

norteadores: PAP - Produtos/serviços produzidos; Análise dos processos existentes e Pessoas 

envolvidas nas atividades, conforme síntese na figura 1 a seguir.  
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Figura 1: Fluxo de análise norteadora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

No pilar Produtos e Serviços produzidos pela empresa busca-se compreender quais 

produtos e serviços são produzidos pela organização e quais os níveis de complexidade da 

produção dos mesmos. No pilar de Análise de Processos, busca-se compreender quantos 

processos existem nos setores, quais os métodos de trabalho desenvolvidos, quais as pessoas 

responsáveis e como tomaram conhecimento da forma de execução e, por fim, se existe 

mapeamento e normatização dos processos. Em relação ao último pilar, o de pessoas, busca-

se compreender como os executantes das ações foram inseridos na atividade, se estão 
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devidamente preparados, se possuem os recursos necessários, se estão motivados e se o 

quantitativo de pessoal atende as necessidades do setor.  

Após esse diagnóstico inicial, chega-se a uma etapa mais analítica e menos descritiva no 

qual os alunos, em conjunto com os docentes são requisitados a gerar diagnóstico da situação 

e gerar relatórios e resultados da Análise dos processos. Esses resultados (funcionograma, 

fluxograma e manual de procedimentos) são apresentados aos responsáveis dos setores da 

organização estudada.  

A metodologia de trabalho do NUPRAS foi apresentada acima. A seção seguinte tratou 

de explicar como essa metodologia foi utilizada no primeiro projeto embarcado no Programa 

do Núcleo cuja organização-alvo foi uma instituição hospitalar. Com a seleção das estudantes, 

e com a autorização formal para início das atividades pela instituição, as ações voltadas para o 

atingimento dos objetivos foram iniciadas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para a formalização do projeto, objeto de análise desse artigo, foram realizados 

contatos com um importante hospital universitário de Recife. Dentre o universo de unidades 

de saúde, optou-se para subsidiar as ações do NUPRAS no Centro Integrado de Saúde 

Amaury de Medeiros (CISAM), localizado no bairro da Encruzilhada. Este hospital 

preocupava-se com uma demanda do Ministério da Saúde que exigia que todos setores da 

referida organização tivessem os procedimentos operacionais padrão implantados e, então, um 

dos coordenadores do NUPRAS, conhecedor da realidade do hospital, ofereceu a parceria 

com o Instituto Federal.  

Tratar do planejamento hospitalar é promover ações que direcionem gestores a uma 

visão de atividades e processos desenvolvidos em cada setor que compõem a unidade 

hospitalar. Como ferramentas de planejamento, gestores podem utilizar de funcionogramas, 

organogramas, fluxogramas e a implantação de procedimentos operacionais padrão – POP.  

Os hospitais de ensino, como no caso do CISAM apresentam um consumo de materiais 

e serviços superior aos demais hospitais de assistência. Conforme Costa (2003), os hospitais 

de ensino encontram-se debilitados por serem mais dispendiosos, já que incorporam 
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atividades de ensino, pesquisa e extensão e por serem um referencial em tecnologia de ponta 

quando é crescente a exigência do governo e da sociedade pela racionalização dos custos e 

despesas. 

A criação de cenários capazes de promover parcerias institucionais, buscando a 

viabilização de ações voltadas ao planejamento no âmbito hospitalar, direcionado ao 

atingimento e metas e objetivos estabelecidos, é capaz de reduzir custos, mapear processos e 

implantar ferramentas de controle e organização no hospital. Para Ferreira, (2008), a gestão 

orientada por objetivos predeterminados, preconizados em planos formais e orçamentos 

financeiros é importante para o rumo da instituição, principalmente no que se refere a rever 

investimentos no longo prazo. Entretanto, o administrador hospitalar está sempre envolvido 

em consertos provisórios, proporcionados pelo não planejamento e por falta de estratégia, 

muito comum nestas entidades que não se preocupam com o amanhã.  

O hospital ao se constituir como um centro de serviços onde são despendidos esforços 

técnicos, de pesquisa e de gestão, realizados por diferentes tipos de profissionais. Desta 

forma, a gestão de tais instituições possui papel fundamental, cabendo a esta a 

disponibilização de recursos materiais, físicos e humanos, distribuindo-os adequadamente, 

coordenando ações e resultados. Assim, tal gestor deve ter como principal objetivo a melhoria 

contínua da qualidade, considerando que todos os serviços ali oferecidos são igualmente 

essenciais, devendo, portanto, coordená-los equilibrada e harmoniosamente, a fim de obter 

sucesso em seus resultados (MALÁGON-LODOÑO, 2000).  

 O primeiro contato para firmação de parceria foi realizado com a gerência do setor de 

controle e avaliação do Hospital, que solicitou reunião com a direção do hospital e gerentes 

dos setores envolvidos. Nessa reunião, foi discutido a necessidade preeminente de se cumprir 

as exigências do Ministério da Saúde e do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 

quanto ao processo de padronização das atividades do hospital. Ficou acordado que o objetivo 

inicial do projeto seria a produção de três produtos (funcionograma, fluxograma e o POP), 

onde os alunos vinculados ao NUPRAS iriam produzir o trabalho sem nenhum tipo de 

vínculo, como alunos-consultores e com prazo não superior a 6 meses.  

A parceria gerou expectativas, pois um dos setores do hospital havia passado por uma 

autuação, ocasionada pelo descumprimento dos prazos para entrega dos POP´s, e o projeto em 

desenvolvimento pelos alunos do Instituto Federal foi utilizado como justificativa para 
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ampliação dos prazos de entrega dos documentos para aos órgãos de fiscalização. Os alunos 

foram divididos em duplas e em reunião com os setores demandastes (almoxarifado, farmácia, 

controle e avaliação, recepção e central de leito, departamento pessoal e banco de sangue), 

tiveram a oportunidade de conversar com os dirigentes e identificar qual o setor de interesse 

em desenvolver os trabalhos.  

Os gerentes dos setores, foram orientados para acompanhar os alunos consultores, 

durantes os dois dias disponibilizados e orientá-los quanto as atividades desenvolvidas e a 

rotina de trabalho dos servidores lotados no setor demandante. Ao final, os alunos consultores 

presentaram os trabalhos desenvolvidos aos professores orientadores do projeto, que após 

análise, autorizavam aos alunos consultores que procedessem com a entrega formal do 

trabalho impresso para validação dos dirigentes.  

Após entrega dos produtos, foram solicitadas duas apresentações formais dos produtos 

produzidos, a primeira apresentação ao Gestor do CISAM, ao representante da 

Superintendência do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco, composto pelos 

hospitais CISAM, Hospital Universitário Oswaldo Cruz e PROCAPE, além de outros 

dirigentes. A segunda apresentação foi direcionada aos gerentes das áreas-fim do hospital, 

composta pelas gerencias de extensão, enfermagem, médica, auditoria de contas médias, entre 

outros. O trabalho fora muito elogiado por todos presentes na apresentação, sendo solicitado 

que houvesse a continuidade do mesmo, como proposta de projeto piloto no hospital CISAM, 

frente aos outros hospitais do complexo hospital da Universidade de Pernambuco. Como 

reconhecimento pela contribuição ao desenvolvimento do processo de padronização das 

atividades hospitalares, os alunos consultores, receberam um certificado emitido pelo 

CISAM/UPE, contendo informações sobre os trabalhos desenvolvidos através do projeto, 

enquanto alunos consultores. 

O projeto teve como objetivo desenvolver ações integradas de ensino, pesquisa e 

extensão no ambiente hospitalar; criar ferramentas de aprendizado prático na área de gestão 

hospitalar; promover círculos de discussão sobre o desenvolvimento de processos na 

execução das atividades de gestão hospitalar e executar ações organizacionais, de controle e 

planejamento. Pelo fato da gestão de serviços de saúde enfrentar problemas na captação de 

recursos e gerenciamento de suas atividades, a execução dessas atividades e acompanhamento 

ainda é um dos grandes desafios do gestor no hospital público. 
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CONCLUSÕES 

O projeto realizado no hospital universitário está mais relacionado ao curso de 

Administração, tanto que os professores e alunos do curso estão envolvidos. Entretanto, a 

proposta é ampliar as discussões para a área de Manutenção e Suporte à Informática com a 

inserção de docentes e discentes desta área. Essa perspectiva de tratar os problemas e as 

oportunidades de negócios de maneira ampla, integrando as suas áreas, só tende a fortalecer 

as ações e os resultados alcançados.  

O presente trabalho buscou relatar as ações de projeto de extensão, o qual se propôs a 

promover o processo organizacional dos setores que compõem a cadeia hierárquica do 

hospital, sendo produzidos em cada setor, funcionograma, fluxogramas e a criação dos 

processos operacionais padrão, realizando atividades e reuniões com a participação, dos 

gestores da unidade de saúde. Buscando oportunizar a parceria, ficou acertado que os alunos 

consultores do NUPRAS deveriam apresentar três produtos produzidos, o funcionograma do 

setor, fluxograma dos processos e o procedimento operacional padrão. 

 Sendo o projeto de extensão composto por ações que visam levar o conhecimento 

acadêmico a sociedade, de forma a beneficiar populações ou determinado público-alvo, essa 

relação dinamiza e aprimora a produção de conhecimento, colocando em harmonia a 

educação em saúde e a sociedade. Através do conjunto, ensino, pesquisa e extensão, as 

universidades projetam uma formação acadêmica no qual os estudantes são estimulados a 

pensar nestes como processos integrados que irão auxiliar o ensino e a prática. 

 Como perspectivas para o curto prazo, está sendo realizada uma nova formalização de 

projeto para o referido hospital para abarcar áreas ou setores que, nessa primeira etapa, não 

foram alvo dos trabalhos dos alunos. Já são 30 alunos interessados, o triplo do número inicial, 

que estão à espera do treinamento de capacitação. No médio e longo prazos, busca-se a 

inserção de mais professores envolvidos para atender às necessidades organizacionais já 

levantadas em conversas prévias com o CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) do município. 

 Um dos desafios do programa é alinhar, cada vez mais, os conhecimentos vistos em 

sala de aula com a prática nas organizações. Analisar e repensar o Projeto Político Pedagógico 

para o atendimento das demandas institucionais e para acompanhar o ambiente organizacional 

extremamente mutável. 
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar as orientações acerca da política de 
internacionalização do Governo Federal e suas repercussões na Transição de Escolas 
Agrotécnica para IFPE. O campo de Pesquisa foi constituído pelo campus do Instituto Federal 
de Pernambuco, Vitória de Santo Antão que se encontrava na condição de Escola Agrotécnica 
quando da criação dos Institutos Federais. O objeto de pesquisa foi o IFPE e os sujeitos serão 
gestores dos campi, especialmente, os gestores de ensino, pesquisa e de extensão. Percebeu-se 
na fala dos gestores que os mesmos tem conhecimento da importância da internacionalização 
dentro da instituição, porém notou-se o desconhecimento de alguns dos investigados a cerca 
da política de internacionalização e dos documentos norteadores sobre o mesmo. 

 

Palavras–chave: gestão do conhecimento, institutos federais, isomorfismo, 
internacionalização, teoria institucional  

  
INTERNATIONALIZATION IN SCHOOLS TRANSITION 
AGROTECHNICAL FOR FEDERAL INSTITUTE : THE IFPE 
EXPERIENCE - CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO . 

 
 
ABSTRACT: This article aims to analyze the guidelines about the internationalization policy 
of the Federal Government and its effects on Agrotechnical Schools Transition to IFPE . The 
research field is made up of the campus of the Federal Institute of Pernambuco, St. Anthony 
of Victoria who was in the condition of Agrotechnical School when the creation of the 
Federal Institutes . The research object was the IFPE and the subjects will be managers of the 
campuses, especially, educational managers, research and extension. He was noticed in the 
speech of managers that they are aware of the importance of internationalization within the 
institution, but there has been the lack of some of the investigated about the 
internationalization policy and the guiding documents on it. 
 
KEYWORDS: Federal Institute, Isomorphism, Institutional theory, internationalization, 
knowledge management  
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INTRODUÇÃO 

 Em 1954 na cidade de Vitória de Santo Antão foi feita à nomeação da Escola 

agrotécnica Federal de Vitória de Santo Antão. 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA de 

PERNAMBUCO (IFPE), instituição criada nos termos da Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008, vinculada ao Ministério da Educação, possui natureza jurídica de autarquia, sendo 

detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar. (BRASIL et al., 2009). 

É com base em organizações internacionais que o Brasil teve que priorizar os 

investimentos na educação assim tornando-a mais profissional e com base técnica, tendo em 

vista um baixo custo assim acessível para a maioria da sociedade.  

Trata-se de um projeto progressista que entende a educação como compromisso de 

transformação e de enriquecimento de conhecimentos objetivos capazes de modificar a vida 

social e de atribuir-lhe maior sentido e alcance no conjunto da experiência humana, proposta 

incompatível com uma visão conservadora de sociedade. Trata-se, portanto, de uma estratégia 

de ação política e de transformação social (BRASIL, 2008).  

Concomitantemente aos movimentos políticos e implementação do modelo de 

educação pública de formação profissional e tecnológica no formato dos Institutos Federais 

(IF's) outras ações aconteciam patrocinadas pelo governo federal no sentindo de provocar 

avanços em setores estratégicos. 

Nesse trabalho buscaremos analisar sob o enfoque da Teoria Institucional e da Gestão do 

Conhecimento esse momento de transição de Escolas Agrotécnicas para Institutos Federais 

com foco em uma dimensão específica, a internacionalização. Para tal intento faz-se 

necessário uma breve revisão de literatura sobre o que os principais autores falam sobre os 

fundamentos teóricos que embasam este relatório. 

Teoria Institucional e Isomorfismo 

A teoria institucional, criada por Meyer em 1977, impulsionada em 1983 através de Di 

Maggio e Powel com “A Gaiola de Ferro Revisitada” descortinava uma abordagem que 

debatia o isomorfismo organizacional. Para Max Weber (1952), sob o capitalismo, a ordem 

racionalista torna-se uma “gaiola de ferro” em que a sociedade é aprisionada, sendo que a 
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burocracia é a manifestação organizacional e é irreversível, porque é muito eficiente para 

controlar o trabalhador. Existem vários tipos de formas e práticas organizações, porém toda 

ela tem uma grande homogeneidade, quando estão em seus estágios iniciais elas possuem 

heterogeneidade, mas com o decorrer do tempo e o fortalecimento da mesma ela é 

impulsionada a ter uma homogeneidade com as outras organizações. Para os autores Di 

Maggio e Powel as causas para a burocratização mudaram, não é a mais a competição, mas 

sim os processos que tornam as organizações similares, o isomorfismo. O isomorfismo ele 

pode ser institucional ou competitivo. O isomorfismo competitivo é aquele que tem questões 

ligadas a um sistema racional, que enfatiza a competição de mercado. O isomorfismo 

institucional procura explicar a homogeneidade.  

 Di Maggio e Powel (2007) falam sobre os mecanismos que medeiam às mudanças 

isomórficas, sugerindo seis hipóteses, utilizando-se sobre as características das organizações 

em certo campo, essas hipóteses são com relação ao tamanho, à tecnologia e à centralização 

de recursos externos. Estas hipóteses mostram á nível organizacional, a variabilidade em que 

as organizações mudam para se tornarem mais parecidas com aquelas, do mesmo setor, que 

consideram mais bem sucedidas.  

Por fim, é necessário existir uma liberdade, para que não exista uma lógica única. Os focos 

motivadores da burocratização e da homogeneização se transformaram, desde os tempos de 

Weber. Por isso, diferentes opiniões podem possibilitar a abertura de um vasto campo de 

análise para os principais debates organizacionais. 

Gestão do Conhecimento 

Nonaka e Takeuchi (1997), os precursores do estudo da Gestão do conhecimento, criam uma 

“Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional”, eles observam que o processo de 

construção do conhecimento diz respeito à crenças e compromissos.  

Segundo os autores é um processo de duas dimensões: uma ontológica e outra epistemológica. 

A dimensão ontológica diz que o conhecimento só é criado por indivíduos. Com relação á 

dimensão epistemológica, está baseada no conhecimento tácito e explícito. Os autores 

diferenciam o conhecimento tácito do conhecimento explícito: “O conhecimento tácito é 

pessoal, específico ao contexto e, assim, difícil de ser formulado e comunicado. Já o 

conhecimento explícito refere-se ao conhecimento transmissível em linguagem formal e 

sistemática.” (NONAKA E TAKEUCHI, 1997, pag 65.).  
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Quando o conhecimento tácito e o conhecimento explícito interagem, pode ser que haja uma 

inovação, um novo tipo de pensamento, forma de agir e trabalhar.  

A criação do conhecimento organizacional é uma interação contínua e dinâmica entre o 

conhecimento tácito e explícito. 

Contudo, com o poder do conhecimento os participantes da organização traduz o mesmo em 

imagem, produto e serviço internamente e externamente, é necessário que o conhecimento 

produzido seja mantido dentro da organização independente de quem o produziu.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa teve dois momentos, entrevistas semiestruturadas e análise de documentos 

oficiais. As entrevistas foram realizadas com ex-gestores de ensino, pesquisa e extensão, os 

quais a partir de então serão chamados de Gestor E (Ensino), Gestor P (Pesquisa) e Gestor X 

(Extensão). As entrevistas com os gestores E e P foram presenciais e a do gestor X ocorreu 

por telefone.  

O instrumento de coleta de dados foi composto por um questionário de 07 perguntas com o 

objetivo de perceber através do depoimento dos sujeitos de que forma o processo de 

internacionalização ocorreu no campus em questão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No primeiro momento, avaliação documental, a partir deste documento pudemos verificar 

que, de acordo com o Fórum de Relações Internacionais dos Institutos Federais (FORINTER), 

desde a sua criação possui o papel de criar redes de cooperação para, assim, poder fazer a 

troca de experiências com todo o mundo. É necessário um papel  de apoio da instituição à 

implementação dessa política, pois é  fundamental para haver um bom desenvolvimento das 

ações demandadas pela cooperação internacional. Continuando a análise do documento pode-

se também afirmar que as assessorias internacionais dos IF’s vêm fazendo um trabalho de 

desenvolvimento em escala vertical, esses organismos institucionais buscam apoiar atividades 

relacionadas com cooperação internacional por sua natureza. Dentro de um fórum em 

interação com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 
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Educação (SETEC/MEC), houve a criação do documento de Política de Relações 

Internacionais dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Essa política de 

relações internacionais serve como base para que este fórum cumpra com uma lista de 

objetivos, desposto neste documento, como por exemplo, desenvolver gestões articuladas 

entre os Institutos Federais e a SETEC/MEC, por meio da Assessoria Internacional desta 

Secretaria de Governo; proporcionar visibilidade às ações dos Institutos Federais, em âmbito 

nacional e internacional.  A importância dessa política dentro dos IF’s é a internacionalização 

como intercâmbio de conhecimentos e aprimoramento de estudantes, professores e técnicos 

administrativos.  

Para ocorrer a implementação dessa política no IFPE foram despostas estratégias criação e 

Estruturação das Assessorias Internacionais dos Institutos Federais, Capacitação dos 

Assessores Internacionais e Equipe Técnica, criação de Projetos de Cooperação Técnica entre 

os IF’s e instituições de países em desenvolvimento.  

Outro documento institucional analisado foram os relatórios da Assessoria de Relações 

Internacionais cujos relatos apontavam que em meados do ano de 2013, houve algumas 

missões internacionais, como por exemplo, a ida de 16 docentes de todos os campi, de 

diversas áreas a instituições de ensino superior estrangeiras com objetivo de firmar protocolos 

de intenções e relacionamentos interinstitucionais com agentes no exterior que não havia 

acontecido até aquele momento. A escolha dos países se deu com base na recomendação da, 

então, política de governo em estimular a cooperação Sul-Sul. Além disso, havia o desafio de 

estabelecer cooperação com países de língua inglesa pelo fato de que não havia na 

comunidade acadêmica público com proficiência neste idioma, nem estrutura formativa 

institucional que tivesse como objetivo inglês com  finalidade específica para mobilidade. 

Ao investigar os resultados dos Editais de Programas e Projetos de Extensão no IFPE 

verificou-se a presença de apenas 02 Programas Internacionais institucionalizados por 

iniciativa autônoma de servidores. Programas cadastrados no IFPE Campus Vitória. Programa 

Internacional Despertando Vocações Para Licenciaturas (PDVL) e Para Ciências Agrárias 

(PDVAGRO). 

Ao verificar os relatórios finais dos Programas Internacionais citados, pode-se encontrar na 

consecução das ações a indissociabilidade de atividades locais de ensino, pesquisa e extensão 

concomitantemente ocorrendo com ampliação dos espaços de ações nacionais e 

internacionais. Neste aspecto merece menção atividades promotoras de internacionalização 
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institucional com a promoção de cursos de extensão internacionais utilizando a plataforma 

virtual de aprendizagem www.pdvlearning.pro.br, realização de jornadas e congressos 

internacionais, participação de docentes como conferencistas convidados a partir das ações de 

fomento à formação de redes de cooperação. 

No segundo momento, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com perguntas sobre 

“Internacionalização no escopo de ensino, pesquisa e extensão.” com os seus respectivos 

gestores  ( E, P e X).  

Através dos depoimentos foi possível prescrutar a forma como, quando e se ações 

relacionadas à política de internacionalização no IFPE - Campus Vitória foram executadas. 

Para fins de exposição neste documento, elencaremos na sequência: pergunta  do instrumento 

de coleta de dados, respostas dos gestores de E, P e X, respectivamente. Os gestores possuíam 

em suas áreas de formação cursos na área de licenciaturas (P e X) e engenharias (E). 

 1. Em sua carreira, o senhor (a) já teve alguma experiência com gestão? 

GESTOR P : Muitas, desde que  conclui a graduação  exerço a função de coordenação. 
Coordenação de um programa governamental, durante quatro anos, depois coordenação de 
orgão estadual de educação em Pernambuco e no IFPE em quatro áreas de coordenações: 
graduação, assistência estudantil, relações internacionais e depois pesquisa. Atualmente 
coordena grupo de pesquisa e  programa de extensão. 

GESTOR E: Sim, durante dez anos numa empresa particular. 

GESTOR X: Sim, fui gestor na rede municipal de ensino, também estive à frente do 
PRONATEC, Coordenação de estágios e Coordenação de extensão. 

2. O que o senhor(a) entende como política de internacionalização? 

GESTOR P:  A política seriam orientações, normalmente essas orientações são derivadas de 
estratégias das instituições para o alcance de objetivos. As ações são trazidas por alunos e 
professores, onde os mesmos podem trazer demandas ou experiências fora dos muros da 
instituição, é necessário não ficar apenas restrito com as coisas que acontecem dentro do 
Brasil, mesmo porque atualmente isso não é mais possível com as tecnologias de informação 
e comunicação. Todas as coisas que se referem a algo que vai além do Brasil e fazem 
interface com nossa realizade, para o Gestor P, é internacionalização. Então um curso de 
inglês é internacionalização, conversar no Facebook com pessoas de outros países, é 
internacionalização, são muitas as possibilidades. Agora, a política de internacionalização é 
algo fomentado dentro da instituição para atividades de internacionalização, que aí podem se 
apresentar como mobilidade, cursos internacionais, formação na área internacional, 
realização de eventos internacionais. 

GESTOR E: Na verdade, muito pouco, mas o suficiente pra sua implantação. 
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GESTOR X: Internacionalização consiste na troca de saberes e experiências entre povos, 
instituições e sistema, com o objetivo de desenvolver conjuntamente ferramentas que auxilie 
no crescimento de ambos os povos, a política de internacionalização é, portanto as premissas 
que norteiam tais relações. 

3. O senhor(a) tem conhecimento da política de internacionalização no IFPE? 

GESTOR P:   Tenho conhecimento sobre acordos internacionais no IFPE e que nos últimos 
anos foi uma política que fazia parte do governo federal, no sentido de estimular ações  de 
prospecção e de missões internacionais nas Instituições Federais de Ensino, inclusive com a 
participação de comitivas de dirigentes para que se pudesse facilitar o entendimento do 
processo, mas poucos acordos saíram do papel. 

GESTOR E: Não. 

GESTOR X: Sinceramente, não. 

4. Dentro do seu tempo de gestão houve alguma reunião específica para tratar de assuntos 
ligados á internacionalização? 

GESTOR P: Não, nenhuma reunião específica. Se comentou em outras reuniões sobre esse 
assunto, mas nunca teve uma reunião específica para tratar desse assunto enquanto estava na 
coordenação de pesquisa. Houve um evento que a ARINTER solicitou, em tempo muito curto, 
de um dia para o outro, dizendo que viria para o campus falar sobre internacionalização, 
mas não foi ligada à coordenação de pesquisa. Como fazia parte da gestão, foi solicitada a 
presença do gestor de pesquisa, mas houve um atraso e a dificuldade para encontrar alunos 
ainda no campus foi difícil, haveria mais alunos do médio no qual não se interessavam muito, 
pois a reunião era sobre o Programa Ciências sem Fronteiras, programa que só abrange o 
ensino superior. Havia alunos do superior, dois ou três que estavam presentes. 

GESTOR E: Não 

GESTOR X: Durante nossa gestão, tratamos de casos específicos, ligados ao PDVL 
(Programa Internacional Despertando Vocações Para Licenciaturas) . Mas da política de 
internacionalização, não. 

No escopo das primeiras questões pudemos verificar que há um desconhecimento por parte 
dos gestores derivado, em parte, do distanciamento do que é tratado no nível estratégico de 
política de governo com a criação dos Institutos e os objetivos estratégicos da 
internacionalização e um espaço vazio entre o nível da alta gestão na reitoria e a gestão 
executiva nos campi, no caso específico o campus Vitória 

5. Dentro do campus existe algum tipo de ação, programa ou projeto de internacionalização? 

GESTOR P:  Na Pró-reitoria de Extensão e na coordenação do campus o PDVL é 
cadastrado como programa de extensão, mas existe um programa dentro da pesquisa que se 
chama Projeto despertando vocações para as licenciaturas, e eles estão investigando sobre 
esse programa que está cadastrado na extensão, mas que abrange ensino, pesquisa e 
extensão. Mas fora esse ai, não tem nenhum projeto que tenha o foco na internacionalização. 
Esse não tem foco na internacionalização, mas ele investiga um programa internacional. 

GESTOR E: Tem. 
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GESTOR X: Atualmente os dois programas de Extensão PDVL e PDVAgro ( Programa 
Internacional Despertando Vocações Para Ciências Agrárias), estão desenvolvendo tal ação. 

 

Como verificado na análise de documentos, no IFPE existem apenas dois Programas 
Internacionais cadastrados por servidores e em execução, ambos do campus Vitória de Santo 
Antão. 

 6. Existe algum recurso disponível apenas para internacionalização? 

GESTOR P: Na pesquisa, não. Quando estava na área de relações internacionais houve a 
solicitação de bolsas mas havia algum programa jurídico que não podia. No ano passado, na 
época das eleições, falaram que iriam fazer um edital para a mobilidade estudantil mas não 
era ligado à pesquisa. Era um edital específico ligado a ARINTER, mas não surgiu esse 
edital ainda. A entrevistada também pontuou que o estudante que estava fazendo o Programa 
Ciências sem Fronteiras,  poderia esta desenvolvendo pesquisa, também, porém não era isso 
que se observava, o foco era apenas em ensino. Você sai daqui apenas para estudar lá fora, 
diferente da internacionalização do PDVL e PDVAgro , os alunos que fazem mobilidade não 
vão apenas para estudar, lá eles fazem ensino, pesquisa e extensão. Mas isso não é uma 
política do instituto e sim do programa 

GESTOR E: Na folha de recurso, não. Na verdade as oportunidades de internacionalização 
que tiveram foram palestras gratuitas das pessoas que vieram de fora do país e a ajuda para 
a mobilidade dos alunos do PDVL e PDVAgro. 

GESTOR X:. Desconheço os orçamentos atuais, mas na época não havia recurso específico. 

7. Sobre o processo de internacionalização disposto em documentos pelo governo federal, 
você o acha burocrático? 

GESTOR P: A  internacionalização é uma orientação que vem do MEC, de cima, do governo. 
Nesse caso eles orientam, eles dizem assim: “as instituições precisam se internacionalizar” 
só que é uma orientação que na hora da avaliação do curso, existe um item lá 
“internacionalização” e que pode computar positivamente na avaliação (burocrática) do 
curso. No entanto, não considero isso a questão principal. O mais importante em 
internacionalizar é poder trazer para dentro da instituição e da formação dos estudantes uma 
visão contemporânea, atualizada de um mundo sem fronteiras. Nesse sentido não considero a 
internacionalização um processo burocrático. Pelo contrário, a internacionalização de uma 
Instituição de Ensino não se faz pelas assessorias internacionais, Se realiza na prática dos 
atores da comunidade acadêmica. A gestão tem a função de ser uma facilitadora, 
estimuladora e deixar as relações burocráticas mais fluídas para que os professores, 
estudantes e técnicos  possam agir num ambiente internacionalizado institucionalmente. 

GESTOR E: Mas tem que existir burocracia senão, não funciona. 

GESTOR X: Na realidade não conheço todos os instrumentos, mas até onde acompanhei o 
processo e demasiadamente burocrático, na época, justamente por falta de política 
específica. 

Por fim, perguntamos se algum dos entrevistados teria mais alguma contribuição para 
acrescentar a entrevista, e apenas o GESTOR E se colocou: É extremamente necessário e 
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válido a experiência com internacionalização desde trazendo pessoas que são externas ao 
IFPE, como pessoas que são daqui e vão ser colocadas em outra realidade... 

 Pode-se verificar na fala dos três gestores e à luz da teoria institucional que os processos 

burocráticos de implementação da internacionalização no campus de pesquisa possuiu 

aspectos distintos em relação aos gestores investigados. Percebeu-se uma assimetria no nível 

de informação entre os gestores acerca do tema em questão e a concordância de todos sobre a 

importância da internacionalização. A partir do discurso dos gestores denota-se um 

desconhecimento sobre informações que deveriam ser de conhecimento de todos os níveis de 

execução das políticas institucionais. A existência de documentos e normativos 

regulamentadores da política institucional de internacionalização ratifica a existência do 

conhecimento explícito e registrado, mas com problemas de capilaridade de difusão 

institucional, visto que dois dos três inquiridos desconheciam a existência de uma política 

sistêmica institucional de internacionalização. O conhecimento tácito, mesmo em uma 

estrutura burocrática, nesse caso, conduz a possíveis tomadas de decisões equivocadas ou 

conservadoras por desconhecimento do que, efetivamente, já se encontra explícito, porém não 

difundido na organização. 

 

CONCLUSÕES 

Nesse sentindo, é visível que o processo de institucionalização da internacionalização, ocorre 

a partir de um processo de isomorfismo normativo, mas com limitações graves, em parte por 

problemas ligados à gestão do conhecimento. A discussão sobre a política de 

internacionalização dentro do IFPE não é um fato isolado de um contexto, mas faz parte de 

uma construção histórica. É imprescindível a construção de procedimentos difusores de 

informações que possam desde a estrutura organizacional de gestão da instituição aos atores 

que atuam na ponta com servidores de ação finalística e estudantes. Percebemos nos 

depoimentos que dentro do escopo de ensino pesquisa e extensão a internacionalização ainda 

é pouco discutida em reuniões e os documentos oficiais, sistêmicos, desconhecidos de 

gestores que poderiam se tornar apoiadores dos processos de internacionalização. Portanto, é 

necessário que, para além, de uma reavaliação dos documentos norteadores sobre essa 

política, faça-se necessário, também, a democratização das informações institucionais.  
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É de extrema importância deixar clara essa política de internacionalização, tanto para os 

gestores como para os estudantes e servidores em geral. Também, é recomendável a inserção 

de rubrica orçamentária específica destinada às ações sistêmicas e locais relacionadas à 

internacionalização. Verifica-se, também, que nas áreas de pesquisa e extensão há carência de 

atividades, pois as ações de internacionalização já ocorridas foram correlacionadas, via de 

regra, com exceção do PDVL e PDVAGRO, à área de ensino e, assim, a pesquisa e extensão 

ficam afastadas da realidade da internacionalização fomentada nos documentos institucionais. 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Plano de desenvolvimentos institucional. Instituto Federal de Pernambuco-PE. 
2009.  

BRASIL/MEC. Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de 
Educação Profissional Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2008. 

 

BRITO, L. M. P. Gestão do conhecimento: instrumento de apropriação pelo capital do saber 
do trabalhador. Cadernos de Educação, n. 30, p. 1-6,nov. 2006. 

 

Di Maggio, P. J., & Powell, W. W. (2006) Jaula de ferro revisitada: isomorfismo 
institucional e racionalidade coletiva nos campos organizacionais in: Caldas, M. P.; Bertero, 
C. O. (coord.) Teoria das organizações. S. Paulo. Atlas. 

 

NONAKA, Ikujiro e TAKEUCHI, Hirotaka. Criação do Conhecimento na Empresa: como 
as empresas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Campus,1997. 
 

  



 

11286 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

JORNAL PREVENIFRN: IMPLEMENTAÇÃO DE UM JORNAL ELETRÔNICO NO 
CAMPUS MOSSORÓ 
 
 
Priscylla Cinthya Alves Gondim1, Ariadne Gomes Farias2, Ariane Gomes Farias3, Lívia 
Rachel de Medeiros Carvalho4 
 
1Doscente de Segurança no Trabalho – IFRN, e-mail: priscylla.gondim@ifrn.edu.br; 2Discente do curso técnico 
integrado em eletrotécnica- IFRN. Bolsista de Iniciação Científica do IRN. e-mail: ariadnegf99@gmail.com 
3Discente do curso técnico integrado em eletrotécnica- IFRN. Bolsista de Iniciação Científica do IRN. e-mail: 
arianegomesfarias@gmail.com 4Discente do curso técnico integrado em eletrotécnica- IFRN. Bolsista de 
Iniciação Científica do IRN. e-mail: liviarachel0@gmail.com 

 
 

RESUMO: Este projeto visa, por meio de uma elaboração de jornal com tiragem eletrônica 
bimestral, divulgar notícias sobre saúde, meio ambiente e segurança do trabalho e realizar um 
intercâmbio entre alunos e professores simpatizantes pelas áreas. Neste, serão contempladas 
colunas como: fique por dentro, aconteceu, dicas de leituras e pergunte a Prevenildo, onde os 
alunos, servidores e comunidade externa terão a oportunidade de aprimorar seu aprendizado e 
conhecimento nesta área tão relevante, além de poder tirar dúvidas e receber indicações de 
livros, manuais e cartilhas. A partir do recurso de divulgação e comunicação que o jornal 
representa é possível estabelecer um espaço de conscientização a respeito dos temas 
abordados e mostrar a importância da aplicação de medidas que garantam a divulgação e 
implementação da saúde, meio ambiente e segurança nos ambientes de trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: conhecimento, informação, prevenção, segurança  

 
JOURNAL PREVENIFRN: IMPLEMENTATION OF AN ELECTRONIC 
NEWSPAPER IN MOSSORO CAMPUS. 
ABSTRACT: This project aims, through a newspaper development with bimonthly 
electronic drawing, disseminate news on health, environment and safety and conduct an 
exchange between students and fellow teachers for the areas. In this, columns will be included 
as: stay inside, happened, reading tips and ask Prevenildo where students, servers, and 
external community will have the opportunity to improve their learning and knowledge in this 
area so relevant, and can ask questions and receive indications of books, manuals and 
brochures. From the disclosure and reporting feature that the newspaper is it is possible to 
establish an awareness of space about the themes and show the importance of implementing 
measures to ensure the dissemination and implementation of health, environment and safety 
in the workplace. 
KEYWORDS: information , knowledge, prevention , security 
 

INTRODUÇÃO 

Trabalhar com saúde, segurança do trabalho em um meio ambiente adequado é prezar 
pela capacitação dos profissionais com mais qualidade de vida. Conhecer e ter acesso a essas 
informações importantes acerca dessas temáticas é saber as medidas a serem tomadas para 
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garantir as condições que eliminem ou reduzem ao mínimo os riscos que contribuem para os 
acidentes de trabalho. E, é a partir disso que nossa vida no trabalho começa a passar por 
mudanças, aplicando as formas de prevenção de acidentes. 

A implantação do jornal escolar se configura como uma ferramenta acessível ao 
possibilitar o acesso tanto de alunos, servidores, terceirizados e comunidade externa a 
informações e conteúdos concretos e atualizados no que tange a temática de saúde, meio 
ambiente e segurança do trabalho, desenvolvendo o senso crítico e a consciência de se 
promover a difusão e aplicação dos conhecimentos referentes aos temas no contexto do 
ambiente escolar e/ou de ofício. 

 O Jornal no campo educacional: 

O jornal como recurso didático torna-se um importante instrumento para se trabalhar 
de forma pedagógica, uma vez que é um meio que dispõe de assuntos que permitem uma 
reflexão sobre as diferentes situações sociais e culturais proporcionando ao educando 
inúmeras formas de compreender o mundo.  Este apresenta a dinâmica social, expõe a vida 
acontecendo, e, como tal, aproxima o educando dos assuntos do momento. As fotografias, 
charges, quadrinhos, propagandas dentre outros gêneros trabalhados neste recurso 
proporcionam o enriquecimento da interpretação da realidade política e social e, 
principalmente do trabalho com a leitura e escrita na escola. 

Segundo Martins (2004), é pertinente afirmar que, a concepção de leitura no sistema 
educacional é muito atribuída aos livros didáticos, tal recurso não é o suficiente para trabalhar 
um a gama de assuntos condizentes com a realidade do educando e seu contexto social. 
Diante disso, o jornal se firma como elo que possibilita e facilita às mediações do mundo.  De 
acordo com Melo (2004), sabe-se que a tarefa de viabilizar esse acesso, não é som ente 
responsabilidade do sistema educacional, mas cabe a ele uma grande parcela da 
responsabilidade. 

Dessa forma, pode-se afirmar que dentro da variedade de assuntos abordados em um 
jornal, certamente constituem temas que definem o cenário público e social, que merecem ser 
debatidos e questionados para que o aluno possa entender e indagar sua sociedade, tornando 
possível a circulação de informações por meio de outras vozes e concepções. 

O Jornal na sala de aula: 

Ao se trabalhar com a leitura, é possível entender que um dos principais papéis do 
professor é estabelecer laços entre a escola e sociedade. Assim, levar jornais e revistas para a 
sala de aula é trazer o mundo para dentro da escola. 

Quando se planeja algumas estratégias no trabalho com o jornal é possível fazer uma 
leitura analítica da realidade, preparando os leitores para se posicionar diante de uma 
sociedade plural. Sendo assim é possível “atravessar” as paredes da escola e entrar em contato 
com o mundo e com a atualidade. Este recurso propicia ao aluno vivenciar situações de 
conhecimento, expressar-se livremente, interagir melhor em equipes, observar, perguntar, 
discutir hipóteses e tirar conclusões sobre uma diversidade de assuntos que estão presentes 
nas diferentes ciências sociais e humanas. 

Nessa perspectiva, Herr (1994) reforça em suas pesquisas que para se formar um 
cidadão livre é preciso formar opiniões próprias com toda independência de espírito. Entre o 
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momento em que o fato acontece e que a notícia chega ao leitor, deformações dos fatos 
podem se produzir. Para isso, é preciso ter uma atitude crítica e vigilante diante daquilo que 
lê.  Nessa concepção, a leitura de jornais em sala de aula representa um avanço significativo 
para construção do saber, o que justifica sua importância como meio de educação e cultura. 
Visto que, comportamentos podem ser influenciados e visões de mundo podem ser ampliadas 
em virtude de seu uso frequente que poderá induzir à reflexão sobre diversos temas e 
problemas. 

Se a escola incentiva o aluno a usufruir do jornal, onde os fatos são apresentados em seu 
contexto, certamente constitui um aliado para o aprendizado da leitura e do pensar e agir 
crítico do educando. (Parâmetros Curriculares Nacionais, 1997).   

 Este projeto tem como objetivo divulgar notícias sobre saúde, meio ambiente e 
segurança do trabalho que acontecem dentro e fora do IFRN campus Mossoró, estimulando o 
senso crítico, a comunicação, o debate de ideias, a troca de experiências e o compartilhamento 
das informações entre os servidores, alunos, terceirizados, visitantes do campus e comunidade 
externa 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O jornal será bimestral, onde estará dividido em quatro colunas: 
 Fique por dentro: onde serão relacionados os assuntos mais importantes dessas três 

áreas (saúde, segurança e meio ambiente), e listadas em prioridade para elaboração do texto, 
onde serão descritos os eventos/atividades desenvolvidos no campus ou na comunidade 
externa que tenha relação com o IFRN campus Mossoró; 
Dicas de leitura: serão indicadas leituras de livros, cartilhas, artigos que se encontram na 
mídia (de forma virtual) para uma maior interação com os leitores; 

 Prevenildo responde: serão respondidas pelo personagem “Prevenildo” perguntas 
realizadas pelos alunos, estagiários, servidores, terceirizados e comunidade externa que 
acompanham o jornal, estreitando os laços e aumentando a interatividade entre os leitores e 
redatores. 

O mesmo contará com editores que primeiro elencarão junto com sugestões dadas 
pelos alunos, servidores, terceirizados e comunidade externa, os assuntos mais importantes 
dentro das três áreas (saúde, segurança e meio ambiente) distribuindo em pautas.  Após a 
escolha das pautas, serão escritas as matérias dentro das quatro colunas citadas anteriormente, 
onde passará por uma revisão na área de língua portuguesa e de conteúdo e posteriormente 
passada ao setor de diagramação. Assim que estiver revisado e dentro dos padrões este será 
enviado para o site do campus para divulgação.   
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As fotografias, charges, quadrinhos, propagandas dentre outros gêneros trabalhados 
neste recurso proporcionam o enriquecimento da interpretação da realidade política e social e, 
principalmente do trabalho com a leitura e escrita na escola. Nesse contexto é válido ressaltar 



 

11289 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

alguns pontos que constituem os principais resultados obtidos após a implementação do 
projeto:  

 
 Aumento da prática da leitura fora da sala e dentro do campus havendo uma maior 
interação do leitor com suas atividades práticas e o cotidiano;  
 
 Disponibilidade de um veículo de comunicação entre o campus e o meio em que ele se 
insere, constituindo um importante subsídio para o conhecimento da história do próprio 
campus, ao mesmo tempo em que pode ser um importante meio de motivar e estimular todos 
os envolvidos.  
 
 Manifestação de inquietações por parte do corpo que constitui o instituto e da comunidade 
externa, possibilitando a configuração de um espaço onde é possível evidenciar a criatividade, 
exercer as suas críticas, dar as suas sugestões ou opiniões e debater temas ou questões que os 
preocupem;  
 
 Divulgação de informações a respeito dos temas elencados, e curiosidades a respeito dos 
mesmos, para incentivar a procura pelo próprio leitor; 
 
  Incentivo da pesquisa e divulgação, proporcionando o interesse da comunidade a respeito 
dos temas abordados;  
 
 Promoção do maior esclarecimento da população externa a respeito dos acontecimentos e 
principais eventos promovidos no campus, bem como para possibilitar o alcance de um 
público mais abrangente no sentido de incentivar a participação no contexto de programações 
e atividades abertas realizadas no campus. 
 Através do portal do Instituto o acesso é disponível à população externa, facilitando a 
transmissão das informações, resultados e eventos. 
 

 
Figura 17. 1°Edição do Jornal PREVENIFRN disponível na página do Instituto. IFRN, 2016 
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CONCLUSÕES 

 A partir dos estudos e análises realizados no tocante à verificação do estado das 
condições de segurança no Instituto, e a constatação de que seria necessária desenvolver um 
processo de conscientização e aprendizado de maneira abrangente, o projeto foi empregado no 

Figura 4: Seção “Aconteceu”. IFRN, 
2016  

 Figura 5. Seção “Dicas de Leitura” e”
“Prevenildo Responde”. IFRN, 2016                                

Figura 3. 2º Edição Jornal 
PREVENIFRN. IFRN, 2016 

Figura 2. 4º Edição Jornal PREVENIFRN. 
IFRN, 2016 

Figura 2.4º Edição Jornal PREVENIFRN. 
IFRN, 201 

Figura 2.4º Edição Jornal PREVENIFRN. 
IFRN, 201 
Figura 2. 4º Edição Jornal PREVENIFRN. 
IFRN, 2016 
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intuito de servir como meio de difusão de conteúdos pertinentes ao tema “segurança do 
trabalho”.  Contribuindo, portanto, com a construção de um espaço em que se preza pela 
manutenção da saúde coletiva e esclarecimento a respeito de assuntos que muitas vezes geram 
dúvidas, todavia o público tem dificuldades para encontrar um espaço adequado para levantar 
seus questionamentos, e é justamente nesse aspecto que procuramos nos concentrar durante o 
desenvolvimento e publicação das primeiras edições.  
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RESUMO: As políticas públicas voltadas para a juventude possuem uma vida entrando na 
pré-adolescência, e, portanto, muito a aprender e desenvolver. O presente trabalho tem por 
objetivo analisar a abrangência das atividades desenvolvidas pelo poder público municipal de 
Buriticupu ao amparo dos seus jovens. Identificando quais os programas promovidos, os 
critérios de escolha de quem irá participar, onde funcionam e qual o benefício que trará ou 
vem pontuando, bem como é o papel do poder público para a sua atuação. Procurou-se 
conhecer qual o entendimento que a população possui quanto à aplicabilidade destas políticas 
públicas e o que fazer para ampliar estes benefícios. Os meios de promoção das políticas 
públicas em Buriticupu não revelam uma qualidade, apesar de seus coordenadores 
informarem que utilizam vários veículos de comunicação o que ficou evidente é que o que 
funciona na verdade é o boca a boca, um jovem informa o outro dos programas e o convida 
para também fazer parte. A divulgação nas escolas e a “busca ativa”, que é quando os 
orientadores saem as ruas em busca de jovens é outra forma de captação que fora informada 
pelos coordenadores do PROJOVEM, que hoje compõem os Serviços de Convivência de 
Fortalecimento de Vínculos-SCFV. Neste trabalho procurou-se destacar também os benefícios 
que são ofertados aos jovens do município através de outros programas sociais de políticas 
públicas, neste momento a abordagem nas bolsas estudantis (auxílio transporte, moradia e 
alimentação) que tem como contrapartida está matriculado e assistindo aulas, mais importante 
que o financeiro é a instrução.  

Palavras–chave: benefícios, gestão pública, jovens 
 

YOUTH AND PUBLIC POLICY: scope and relevance 
 
ABSTRACT: The public policies for youth have a life entering preadolescence, and therefore 
much to learn and develop. This study aims to analyze the scope of activities undertaken by 
the municipal government of Buriticupu to support their youth. Identifying which promoted 
programs, the criteria for choosing who will participate, where they work and what benefit it 
will bring or come punctuating, as well as the role of public power for its operations. He tried 
to know what is the understanding that the population has about the applicability of these 
policies and what to do to extend these benefits. The means of promoting public policies 
Buriticupu not reveal a quality, despite their coordinators informed using various media 
which was evident is that what actually works is word of mouth, a young man tells the other 
programs and invites him to also take part. The disclosure in schools and "active search", 
which is when the guiding leave the streets in search of young people is another form of 
abstraction that was informed by the coordinators of PROJOVEM, which today make up the 
Living Services Strengthening Linkages-scFv. This work also sought to highlight the benefits 
that are offered to young people of the city through other social programs of public policy, 
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this time the approach to student scholarships (transport aid, housing and food) which has a 
counterpart is enrolled and attending classes, more important than the financial statement is. 
 
KEYWORDS: benefits, public administration, youth 
. 

INTRODUÇÃO 

As políticas públicas para a juventude são a totalidade de ações, metas e planos que os 

governos (nacional, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade 

jovem e o interesse público. A juventude constituiu um flanco importantíssimo à nação, e para 

a sociedade buriticupuense não é diferente, o que faz com que depositemos as maiores 

esperanças de vivermos em um mundo melhor no futuro, por outro lado, é também neste 

segmento, de 15 a 29 anos, que infelizmente encontramos a ocorrência dos principais 

problemas da atualidade, como por exemplo: usuários de álcool, cigarros e drogas ilícitas e 

tornam-se causadores e vítimas de acidentes de trânsito dentre outros males.   

Os jovens também são os que mais sofrem com o desemprego e os que entram para a 

criminalidade, no portal G1 de Notícias da Globo uma reportagem de 2010, informa 

justamente isso “Estudos apontam que deve haver ressalvas na criminalização precoce dos 

jovens e que políticas de repressão focadas para essa faixa etária, sem cuidados, tende a 

favorecer a conduta errada da juventude”, isto tudo ocorre devido à negligência por parte da 

sociedade e das autoridades competentes.  Esta grande contradição entre a esperança nas 

novas gerações e a triste realidade urbana encontrada nas estatísticas gera a necessidade de 

que o poder público e a sociedade civil definam planos e ações direcionadas a proteger, 

capacitar e gerar oportunidades aos jovens, de modo a mudar estes números.   

Esta proposta de pesquisa tem o intuito de catalogar as políticas públicas desenvolvidas 

na cidade de Buriticupu, que visam atender este público adolescente, de acordo com o último 

censo a população jovem de Buriticupu (de 15 a 29 anos) corresponde há 19.284 e boa parte 

destes já têm o direito assegurado por lei de poder escolher seus gestores, o que também lhe 

dar o direito de reivindicar melhorias e exigir que programas sejam desenvolvidos para mudar 

este quadro negativo.  

 Após este registro iremos conhecer estes programas, onde funciona, quem são os 

beneficiados, como é realizada a escolha de quem irá participar, e qual o papel do poder 

público para sua atuação e principalmente que mudanças vêm sendo registradas. Na cidade de 

Buriticupu-MA, bem como na maioria das cidades brasileiras não existem ou não é trabalhado 

devidamente a secretaria de trânsito, o que permitem adolescentes dirigindo carros e pilotando 
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motos, sem nenhum conhecimento de direção defensiva e sem habilitação, junto a esta 

negligência/infração temos a mistura com o álcool, que resulta em graves acidentes e em 

muitos casos levando à morte ou a sequelas graves.  

De acordo com a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), que esta ligada diretamente a 

Secretaria-Geral da Presidência da República: 

No Brasil, as demandas juvenis entraram apenas recentemente na agenda das 
políticas públicas. Ganharam força a partir de 2005, com a implementação da 
Política Nacional de Juventude (PNJ), o que nos permitiu registrar, em quase uma 
década, avanços importantes, como o aumento do número de jovens no ensino 
superior, a retirada de milhões deles das condições de miséria e pobreza e a criação 
de mecanismos de participação social, a exemplo dos Conselhos e Conferências 
Nacionais. (SNJ, http://secretariageral.gov.br/atuacao/juventude/politica-nacional. 
Acesso em 07 jul 2015) 
 

Esta afirmação da SNJ aponta progressos na área da inserção de jovens nas 

universidades e saídas do universo da miséria, trata-se de uma fala generalizada, o que se 

pretende é identificar estes benefícios na cidade de Buriticupu, e o que poderá ser feito para 

ampliar as atividades a este público jovem, e se de fato condiz com os registros do cenário 

nacional.  

Diante o exposto temos como objetivo geral analisar a abrangência das atividades 

produzidas pelo poder público municipal em relação ao amparo com o jovem cidadão 

buriticupuense, que faz parte deste público do qual a organização pretende incorporar serviços 

que lhes agreguem valores intangíveis.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Este projeto foi idealizado através de discussões em grupos, derivados da provocação realizada 

em debates escolar e o mesmo apresentar-se pertinente a realidade do município buriticupuense. 

Fez-se uso dos métodos Descritivo e Exploratório, visto que são apresentados conceitos, 

descrições e análises que pudessem vir a caracterizar a pesquisa. Assim, fez-se um estudo sobre a 

realidade do jovem buriticupuense e os programas que os atendem, possibilitando conhecer o grau de 

necessidade e abrangência destas políticas públicas. 

Os resultados estão apresentados através de textos explicativos, demonstrando assim as 

técnicas utilizadas para a busca do conhecimento da pesquisa realizada.  

A investigação contou com um questionário aplicado aos jovens envolvidos em programas 

sociais (PROJOVEM, PROUNI, PROEJA, BOLSA FAMILIA, PRONATEC) e também à Gestão 

Pública junto as Secretarias de Ação Social, Planejamento e Educação, na cidade de Buriticupu, o 
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número de participantes foi caracterizado no quantitativo de 100 atores, compreendendo (jovens, 

órgãos públicos e pesquisadores). 

A pesquisa bibliográfica trouxe embasamento científico e serviu como instrumento de 

comprovação ou contestação dos resultados destas políticas públicas voltadas para os jovens. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na aplicação dos questionários, início do trabalho em campo de fato, deparou-se com 

as dificuldades, no quesito horário e disponibilidade dos funcionários públicos, em dedicar 

parte do seu tempo para esta pesquisa e, também, por parte dos jovens participantes dos 

programas, pois os mesmos faltam com regularidade. 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

Entrevistou-se a coordenadora dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV), onde a mesma nos relatou que apenas o SCFV é desenvolvido pelo poder 

público municipal para a juventude, sendo que o responsável pelo programa é o gestor 

municipal, juntamente com a Secretaria de Ação Social. O programa conta com dois pólos no 

município e, estão localizados de forma estratégica para cobrir um raio maior no município, 

contudo, os imóveis onde o programa funciona são alugados, ou seja, dependendo do gestor 

podem mudar de local. Atualmente são atendidos cerca de 200 a 250 jovens. 

A triagem dos jovens é feita nas escolas e também do que eles denominam como 

“busca ativa”, ou seja, os orientadores do SCFV saem às ruas em busca de jovens para 

participarem do programa, além também de carros de som, rádio e panfletagem como meios 

de divulgação do SCFV como ratifica a coordenadora. 

Ao considerar que no Brasil temos recesso escolar no meio do ano, e que faz parte do 

calendário, uma cultura já definida, este programa chama a atenção por não seguir este 

padrão, durante as férias escolares do meio do ano ele continua ativo, a explicação é simples e 

racional, uma vez que estes jovens ficarão sem atividade, tempo ocioso, e assim propenso a 

permanecer pelas ruas correndo os perigos diversos, também são oferecidos aos usuários do 

programa cursos profissionalizantes, tais como: curso básico e avançado de informática 

Nesta etapa da pesquisa, realizou-se a entrevista com 70 jovens usuários do programa, 

sendo 42 do sexo masculino e 28 do sexo feminino. Analisadas as principais respostas dos 

mesmos, obtemos os seguintes resultados. 

De acordo com os usuários do sexo masculino, dos 42 entrevistados, 23 deles 

participam também do programa bolsa família, mas nem todos recebem o benefício do SCFV, 
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pois apenas 38% dos usuários relataram que recebem a bolsa de auxílio do SCFV, já 51% dos 

usuários disseram que recebem e 11% nos relataram não saber acerca disto.  

Sobre como os usuários conheceram o programa, 89% deles nos relataram que foi 

através de amigos e 11% conheceram através da “busca ativa”, ou seja, os orientadores do 

SCFV saem às ruas em busca de jovens para participarem do programa.  

De acordo com as usuárias do sexo feminino, das 28 entrevistadas, 92% delas nos 

relataram ser participante também do programa bolsa família e apenas 8% delas são apenas 

participante do SCFV.  

Com relação ao grau de instrução dos pais das usuárias, 43% não terminaram o ensino 

fundamental, e 57% deste total de pais era analfabeto. Reafirma-se aqui a necessidade destes 

jovens em ajudar na renda de casa. 

Questionadas sobre como conheceram o programa, 81% das entrevistadas disseram 

que foi através de amigos que tiveram o primeiro contato a cerca do SCFV; 11% conheceram 

na escola e 8% conheceram através da “busca ativa”.  

Com o intuito de enriquecer ainda mais este projeto, partimos a analisar os programas 

que são oferecidos pelo governo Federal, mas que os participantes que usufruem deste 

benefício são da rede municipal de Buriticupu-MA, com isso analisamos também como são 

desenvolvidos alguns outros programas no município. Neste momento, entrevistou-se o 

Psicólogo e a Assistente Social do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão-IFMA campus Buriticupu.  

O Psicólogo destacou a importância das políticas sociais desenvolvidas nos últimos 10 

anos. Ele relatou também a imperecibilidade de tais benefícios na aprendizagem e na 

permanência dos alunos do Instituto, uma vez que o mesmo tem alunos de interiores e de 

cidades vizinhas. 

Bolsas estudantis (auxílio transporte, moradia e alimentação) 

As bolsas estudantis (auxílio transporte, moradia e alimentação), cujos valores são de 

R$ 80,00, 240,00 e 80,00, respectivamente, tem duração de 8 (oito) meses e, para ter direito 

durante todo esse período, os bolsistas tem que ter frequência de no mínimo 75%, além de 

apresentam recibos para comprovação dos gastos das bolsas.  

Segundo a Assistente Social, o principal objetivo das bolsas estudantis é a 

permanência dos alunos na Instituição até o término do curso, pois muitos alunos necessitam 

de ajuda financeira para se manter frequente no Instituto. 

Em 2014, a quantidade de bolsas estudantis foi dividida da seguinte forma: auxílio 

transporte – 135 bolsas; auxílio moradia – 46 bolsas e auxílio alimentação – 156 bolsas, 
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totalizando 337 auxílios. Já em 2015, foram distribuídas 301 bolsas, 36 a menos que o ano 

anterior, da seguinte forma: auxílio transporte – 143 bolsas; auxílio moradia – 54 bolsas e 

auxílio alimentação – 104 bolsas. A demanda de inscrições em 2015 para as bolsas foi de 

aproximadamente 400 inscritos. 

Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação Profissional na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) 

O programa PROEJA tem como objetivo a oferta de cursos profissionalizantes para 

jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudar o ensino fundamental ou ensino 

médio na idade regular. Os critérios para participarem do programa é ser maior de 18 anos e 

ter terminado o ensino fundamental. O programa é divulgado, principalmente, nas escolas 

municipais que também trabalham com a Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

Em 2014 a quantidade de bolsas do PROEJA foi dividida dessa forma: Serviços 

Públicos 1º ano, com 31 alunos; Técnico em Vendas – 1º ano, com 16 alunos e Técnicos em 

Vendas 2º ano, com 25 alunos, totalizando 72 alunos em 3 turmas, conforme nos passou a 

Assistente Social. 

Em relação ao PROEJA, as bolsas em 2015 foram divididas da seguinte forma: 

Serviços Públicos – 1º ano, 14 alunos; Serviços Públicos – 2º ano, 21 alunos; Técnico em 

Vendas – 2º ano, 14 alunos e Técnico em Vendas – 3º ano, 24 alunos, totalizando 73 alunos 

em 4 turmas. 

Como forma de combater esta evasão, o IFMA desenvolve palestras acerca da 

importância de terminar o ensino médio, integrado a um curso profissionalizante. Cabe 

também ao professor motivar e ter um cuidado especial com essa modalidade de ensino, pois 

os mesmos requerem um pouco mais de cuidado na hora do ensino.  

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado 
pelo Governo Federal, em 2011, por meio da Lei 11.513/2011, com o objetivo de 
expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e 
tecnológica no país, além de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino 
médio público. (Ministério da Educação - MEC. Disponível em: 
http://pronatec.mec.gov.br/institucional-90037/o-que-e-o-pronatec. Acesso em 10 
jul. 2015) 

O programa, no município, ficou na responsabilidade IFMA, campus Buriticupu, além 

de atender a demanda local, também é responsável pelos municípios de Arame-MA e Bom 

Jesus das Selvas-MA, em parceria com governos estadual e municipal.  

O IFMA, em 2014, ofertou diversos cursos técnicos e de formação continuada que 

atendessem a demanda e adequasse à realidade local e dos municípios que é de sua 

responsabilidade, conforme mostra o quadro 1 abaixo: 
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Quadro 1 – Distribuição da Demanda de Cursos Ofertados. IFMA, 2015. 
PRONATEC 2014 
CURSOS CARGA 

HORÁRIA  
VAGAS CONCLUSÃO CAMPUS/UNIDADE 

REMOTA 
Técnico em Análises 
Químicas 

 
1200h 

 
40 

Em andamento 
(Início 2013) 

 
Buriticupu 

Técnico em 
Agroecologia 

1200h 40 Em andamento Buriticupu 

Técnico em Informática 1000h 40 Em andamento Buriticupu 
Técnico em Agronegócio 1200h 40 Em andamento Buriticupu 
Auxiliar de Crédito e 
Cobrança 

 
240h 

 
40 

 
30 

 
Buriticupu 

Promotor de Vendas 240h 25 25 Buriticupu 
Promotor de Vendas 240h 25 25 Buriticupu 
Promotor de Vendas  

240h 
 
25 

 
25 

 
Buriticupu 

Auxiliar de Recursos 
Humanos 

 
240h 

 
40 

 
28 

 
 
Buriticupu 

Agricultor Familiar 240h 40 20 Buriticupu 
Libras 160h 40 35 Buriticupu 
Agente de Gestão de 
Resíduos Sólidos 

 
240h 

 
40 

 
26 

 
 
Buriticupu 

Recepcionista 200h 40 28 Buriticupu 
Almoxarife 240h 40 25 Bom Jesus das Selvas 
Vendedor 240h 40 30 Bom Jesus das Selvas 
Recepcionista 200h 40 30 Bom Jesus das Selvas 
Agricultor Familiar 240h 40 32 Bom Jesus das Selvas 

Em relação ao ano de 2015, o Coordenador relatou que ainda não tem nada concreto 

sobre o programa, mas sim uma previsão dos cursos que serão ofertados, além dos 

quantitativos de vagas, conforme mostra o quadro 2 abaixo: 
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Quadro 2 – Previsão de Cursos Ofertados. IFMA, 2015. 
PRONATEC 2015 
 
UF 

 
MUNICIPIO 

 
PROGRAMA 

 
CURSOS 

VAGAS 

MA Arame Pronatec Operador de Computadores 20 
MA Bom Jesus das 

Selvas 
Pronatec Mulheres 
Mil 

Assistente Financeiro 20 

MA Bom Jesus das 
Selvas 

Pronatec Mulheres 
Mil 

Alfaiate 20 

MA Bom Jesus das 
Selvas 

Pronatec Mulheres 
Mil 

Ajudante de Obras 20 

MA Buriticupu Pronatec Técnico em Segurança do 
Trabalho 

30 

MA Buriticupu Pronatec Técnico em Agropecuária 30 
MA Buriticupu Pronatec Assistente Financeiro 15 
MA Buriticupu Pronatec Assistente de Recursos 

Humanos 
15 

MA Buriticupu Pronatec Almoxarife 15 
MA Buriticupu Pronatec Assistente Administrativo 15 
MA Buriticupu Pronatec Mulheres 

Mil 
Artesão em Bordado à Mão 20 

MA Buriticupu  Artesão de Pintura em Tecido 20 
MA Buriticupu  Organizador de Eventos 20 

 

CONCLUSÕES 

Grande parte dos jovens buriticupuenses são “esquecidos” pelo poder público 

municipal, considerando-se o quantitativo atendido e a demanda existente. 

Os meios de comunicação do poder municipal são ineficazes, uma vez que, a maior 

parte dos jovens conhece o programa através de amigos e não por meios da divulgação que o 

município deveria promover. 

É perceptível a mudança que o programa trouxe na vida destes participantes, 

sobretudo, no que diz respeito à motivação das mesmas em terminar o curso e partir para um 

desafio ainda maior, seja entrar no mercado de trabalho ou ingressar em uma faculdade. 
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RESUMO: De grande diversidade cultural, o estado do Maranhão é, por vezes, lembrado por 
suas manifestações folclóricas. Abrigando uma capital, a cidade de São Luís, patrimônio 
histórico e cultural tombada pela UNESCO além de outras cidades igualmente famosas pela 
história que carregam, o Maranhão real é contado por meio de lendas e mitos que reunem 
fantasia e realidade, exaltando além da cultura, as belezas naturais, o povo e suas crenças. 
Várias são as lendas e mitos existentes que perpassam o tempo e são transmitidas, 
principalmente, pela cultura oral. A narrativa de Ana Jansen que faz referência ao período 
colonial, a narrativa do Rei Sebastião que ressalta a importância da comunidade de pescadores 
que vive na Ilha dos Lençóis, a narrativa da serpente adormecida sobre a qual a ilha de São 
Luís estaria, a ponto de despertar, dentre outras. A importância cultural das lendas e mitos 
para a história de um povo reflete-se na composição e preservação das tradições populares de 
determinada cultura. Considerando a importância da valorização destes contos, este projeto se 
propôs - após um estudo sobre eles, buscando entende-los - traduzi-los em imagens, ou seja, 
foram ilustradas situações que fazem referência a eles, com objetivo principal de auxiliar na 
contação dos mesmos além de valorizar e ajudar a divulga-los. O resultado deste projeto 
possibilitou a disponibilização destas ilustrações que podem ser aplicadas em camisetas, 
materiais gráficos, sinalizações que dizem respeito a cultura local, possibilitando a criação de 
produtos carregados de identidade cultural. 

Palavras–chave: folclore, comunicação visual, iconografia 
 
 

LEGENDS / MYTHS MARANHENSES THROUGH IMAGES 
 
ABSTRACT: Of great cultural diversity, the state of Maranhao is remembered for its 
folklore. Housing a capital, the city of São Luis, historical and cultural heritage registered by 
UNESCO as well as other equally famous cities in history that carry, is told the actual 
Maranhao through legends / myths, bringing together fantasy and reality, exalting, beyond 
culture, the natural beauty, the people and their beliefs. There are several legends / myths that 
pervade existing time and are transmitted mainly by oral culture. The Ana Jansen’s legend 
refers to the colonial period, the Dom Sebastião’s legend which highlights the importance of 
the fishing community that lives on the island of Sheets, the legend of the sleeping serpent on 
which the São Luis’s island would be the point awakening, among others. The cultural 
importance of the legends in the history of a people is reflected in the composition and the 
preservation of popular traditions of a particular culture. Considering the importance of 
valuing these legends this project, after a study of the legends, translated them into images, 
situations that reference them with the main objective of assisting in the storytelling of same 
plus value and help expose them. The result of this project allowed the disclosure of these 
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illustrations that can be applied on shirts, graphic materials, signs that relate to local culture, 
creating products laden with local cultural identity. 
KEYWORDS: folklore, visual communication, iconography 
 

INTRODUÇÃO 

Mitos e Lendas 

Mitos e lendas são narrativas transmitidas principalmente através da oralidade, contadas 

ao longo do tempo, por um povo. Fazem parte da cultura de um povo. Trazem à tona fatos 

históricos reais mesclados com situações imaginárias para explicar os acontecimentos que 

permeiam determinada comunidade, sejam fatos reais ou acontecimentos naturais. Todas as 

culturas possuem seus mitos e lendas. Por entender a importância desses contos para a cultura 

de um povo, este projeto buscou representar graficamente estas histórias, com objetivo de 

valorizá-las e divulga-las, posto que são de fundamental importância na preservação da 

história, tradições e cultura popular local.  

Dentre as lendas mais conhecidas no Maranhão está a lenda da Ana Jansen, destrita por 

Pinto (S/D): 

“A lenda é a mais popular de São Luís. Conta o que aconteceu com a mulher 
mais influente da cidade no século XIX. Rica e bonita, Ana Jansen era 
proprietária de terras e dona de muitos escravos. Porém, ela tratava mal todos 
aqueles que a cercavam e era especialmente cruel com seus escravos. Quando 
morreu, foi condenada a pagar pelas maldades que cometeu vagando pelo 
mundo. Nas noites escuras de sexta-feira, uma carruagem sai do cemitério 
puxada por cavalos sem cabeça. É a carruagem de Ana Jansen, que segue 
pelas ruas ao som dos rangidos de parafusos e dos gritos dos escravos que 
sofreram por sua causa. Quem cruza seu caminho é amaldiçoado. Ana Jansen 
entrega uma vela para a pessoa, que vira um esqueleto no dia seguinte.” 
(PINTO, S/D). 

 

A iconografia como ferramenta para valorização cultural 

Iconografar é o ato de transformar algo intangível em imagem. Como descreve 

NORONHA (2009), iconografar “diz respeito à tangibilidade gráfica de um imaginário, uma 

síntese daquilo que muitas vezes aparece de forma pulverizada na vida diária das pessoas. 
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Iconografia, por tanto, é “o processo de identificação, descrição, classificação e interpretação 

dos significados simbólicos dos fazeres, saberes e histórias de determinado grupo ou 

cultura.”. 

A iconografia é uma forma de comunicação visual. No design, a comunicação visual se dá 

através de imagens. Um exemplo disso são os pictogramas. Através deles, comumente 

utilizados em sinalizações, entendemos a mensagem que quer ser transmitida de maneira 

rápida e objetiva. Há outras formas de comunicar através de imagens, tal como uma 

fotografia, por exemplo. Além destes, há também uma ferramenta importante na comunicação 

visual que são as ilustrações. Estas reforçam o conteúdo de um texto, por exemplo, figuram 

em capas de livros e revistas para remeter ao tema, indicam caminhos a serem seguidos tal 

como um gráfico ou infográfico. A comunicação visual através de ilustrações é um recurso 

importante e de grande valor quando se quer transmitir informações. 

As ilustrações deste trabalho buscam reforçar o conteúdo das histórias, representando-as 

graficamente. O objetivo, por tanto, era o de “desenhar essas lendas e mitos”, para que estas 

imagens pudessem, posteriormente, ser amplamente utilizadas nos âmbitos que dizem respeito 

à cultura local: sejam livros de história, sejam em estampas de camisetas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Após a etapa inicial do levantamento do estado da arte sobre mitos e lendas, partiu-se 

para a seleção dos contos que seriam ilustrados. Para a identificação dos mitos e lendas, 

utilizou-se de questionário aberto aplicado a 100 maranhenses, após a realização do roteiro 

para o mesmo. Da mesma forma, as lendas mais citadas foram selecionadas para serem 

estudadas e, posteriormente ilustradas, após a análise, classificação e tabulação dos 

resultados. O processo de ilustração foi realizado por meio de software ilustrador. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a aplicação dos questionários, pode-se identificar a relação dos mitos e lendas do 

Maranhão e os maranhenses (figura 1), ou seja, se estes conhecem essas histórias, como 

conheceram (figura 2) e quais são as mais conhecidas (figura 3). As mais citadas foram 
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ilustradas. 67% dos entrevistados afirmaram conhecer de 1 a 3 contos. 33% dos entrevistados 

afirmaram conhecer 4 ou mais contos. As lendas mais citadas foram na ordem: A serpente 

Encantada (figura 5), A Carruagem de Ana Jansen (figura 6), A Lenda do Rei Sebastião 

(figura 7) e o Palácio das Lágrimas (figura 8), como mostra a figura 3. Por fim, foi perguntado 

aos informantes se o projeto seria útil à valorização e divulgação dos mitos e lendas, sendo de 

importância para cultura local. Como mostra a figura 4, 98% dos entrevistados afirmaram que 

sim. 

 Figura 1. Quantidade de mitos e lendas conhecidos 
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Figura 2. Mitos/lendas mais conhecidas pelos entrevistados 
 
 Durante a análise dos questionários, pode-se perceber que a lenda mais 
conhecida entre os maranhenses é a Lenda da Serpente Encantada. 
 

 Figura 3. Meios pelos quais os entrevistados conheceram os mitos/lendas 
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Figura 4. Relevância prática do projeto segundo entrevistados 
 

 
Figura 5. Ilustração A Serpente Encantada 
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Figura 6. Ilustração Carruagem de Ana Jansen 

 

Figura 7. Ilustração O Rei Touro Dom Sebastião 
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Figura 8. Ilustração Palácio das Lágrimas 
 
 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho possibilitou entender a relação dos mitos e lendas - histórias 

contadas através da oralidade, dentro de um determinado povo ou cultura – locais com os 

maranhenses. Pode-se identificar quais são essas lendas bem como quais delas são mais 

presentes no imaginário e na oralidade popular. Com a identificação e estudo destes contos, 

pode-se ilustra-los de modo a transformar algo intangível em imagem que possa ajudar a 

contar estas histórias. 
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RESUMO: Acaraú é um município do estado do Ceará, está a 255 km da Capital Fortaleza, 
com acesso pelas rodovias: CE-085 e BR-222. Por se localizar próximo a Jericoacoara e 
possuir praias belíssimas, Acaraú tem um grande fluxo de turistas e possui inúmeros 
patrimônios, porém em sua maioria, são desconhecidos por seus habitantes e visitantes. A 
cidade também é berço de grandes personalidades, como os poetas Padre Antônio Tomás e 
Nicodemos Araújo, que possuem por sua vez, várias publicações, e em suas homenagens, dão 
nomes as ruas, praças e escolas. Pensando nisso, este trabalho tem como finalidade resgatar 
esta cultura e incentivar os moradores a conhecer as histórias do seu município. A 
metodologia que utilizamos foi a argumentativa, e com os resultados gerou-se a catalogação 
das obras dos poetas Nicodemos Araújo e Padre Antônio Tomás, além de contemporâneos 
que contribuíram para o enriquecimento do patrimônio imaterial de Acaraú, além de conhecer 
e analisar as histórias que aconteceram e que podem tornar os potenciais culturais de Acaraú 
em atrativo turístico. Ao final, cópia do projeto foi entregue à Secretaria de Turismo e Cultura 
de Acaraú. 

Palavras–chave: Cultura, patrimônio imaterial, Acaraú.  
 

 
LIFTING OF ENVIRONMENT HERITAGE OF IGREJA MATRIZ 
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – ACARAÚ – CE. 
 

ABSTRACT: Acaraú is a municipality in the state of Ceará, is 255 km from the capital 

Fortaleza, with access by road: CE-085 and BR-222. As it is located close to Jericoacoara and 

has beautiful beaches, Acaraú has a large influx of tourists and has numerous assets, but 

mostly are unknown to its inhabitants and visitors. The city is also the birthplace of great 

personalities like poets Father Antonio Thomas and Nicodemus Araujo, who have in turn a 

number of publications, and his honors, give names to the streets, squares and schools. 

Thinking about it, this work aims to rescue this culture and encourage residents to know the 

stories of their municipality. The methodology we used was argumentative, and the results 

generated to cataloging the works of poets Nicodemus Araújo and Father Antonio Thomas, 

and contemporaries who contributed to the enrichment of the intangible heritage of Acaraú, 
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besides knowing and analyzing the stories They happened and that can make the cultural 

Acaraú potential for tourist attraction. Finally, copy of the project was handed over to the 

Department of Tourism and Culture Acaraú. 

KEYWORDS: Culture, intangible heritage, Acaraú. 
 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo faz parte das pesquisas realizadas no projeto intitulado “Construções e 

personalidades no entorno da Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição: resgate do 

patrimônio cultural de Acaraú”, contemplado no Programa PIBIC do Instituto Federal do 

Ceará – IFCE, O artigo tem como objeto de estudo os poetas e escritores que viveram e vivem 

no entorno da Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição de Acaraú, cuja uma das 

ruas recebeu o título de Rua dos Poetas. 

 Acaraú é município que pertence à rota Costa do Sol Poente, também conhecida como 

CE-085, que liga a capital, Fortaleza, ao município de Jijoca de Jericoacoara, onde se localiza 

a praia de Jericoacoara, conhecida internacionalmente, núcleo indutor de turismo, que atrai 

demanda turística nacional e internacional anualmente ao Ceará. Acaraú situa-se a 

aproximadamente 240 quilômetros de Fortaleza e é passagem para os turistas que viajam 

diariamente a Jericoacoara.  

Contudo, embora Acaraú possua muitos potenciais naturais e culturais, o município 

continua despercebido e não atrai demanda a conhecer o local. Além disso, o município 

possui patrimônio cultural referente ao século XX, não reconhecido pela população mais 

jovem, já que os colégios e os moradores antigos acabam esquecendo esses fatos e não 

repassando os fatos históricos de Acaraú aos descendentes.  

Acaraú possui patrimônio cultural, material e imaterial, no entorno da Praça da Igreja 

Matriz Nossa Senhora da Conceição, seja por meio de histórias que ainda se mantém vivas na 

memória dos moradores mais antigos e que precisam ser repassadas aos mais jovens. Assim 

como a existência de poetas e escritores como Padre Antônio Tomás e Nicodemos Araújo, 

cuja obra retrata sobre a cultura do município e são desconhecidas pela população.  

Os questionamentos do projeto são: como transmitir as histórias do entorno da Igreja 

Matriz à população? Qual a relevância da catalogação das obras dos poetas e escritores do 
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município? Qual a importância do resgate cultural para a população? Como o patrimônio 

cultural de Acaraú pode despertar a criação da demanda turística deste segmento no 

município? A relevância desta pesquisa faz-se pela importância do resgate do patrimônio 

cultural do município para a população, que ao conhecer sobre sua história aumentará o 

respeito pelo lugar em que vive. Além disso, o estudo por meio da catalogação das obras, 

autores e histórias, transmitirá por meio de inventário a Secretaria de Turismo e Cultura de 

Acaraú, com intuito de estimular a divulgação e assim estimular demanda turística ao 

município, atraída pelo turismo cultural.  

O trabalho, então, procura investigar os poetas e escritores que deram origem à Rua dos 

Poetas em Acaraú e sobre as histórias que ocorreram no entorno das ruas da Praça da Igreja 

Matriz. Além de analisar as contribuições que o patrimônio imaterial de Acaraú pode oferecer 

para transformar este potencial em atrativo turístico do município. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Utiliza-se o método dialético que evita dicotomias e identifica conflitos e contradições da 

realidade em estudo. Conforme Lakatos (2003, p. 106), o método dialético “penetra o mundo dos 

fenômenos por ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da mudança dialética que 

ocorre na natureza e na sociedade”.  

A pesquisa possui abordagem quali-quantitativa, utiliza como ferramentas de pesquisas 

entrevistas e catalogação dos dados, por meio da mensuração das obras dos poetas e escritores que 

habitaram e habitam o entorno da Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição em Acaraú, 

compreendendo o título de uma das ruas que foi nomeada como Rua dos Poetas.  

Os passos para a realização da pesquisa serão: definir e delimitar o contexto do objeto; 

reconhecer a área de estudo, por meio de pesquisa de campo, institucional e documental; realizar 

visitas a Secretaria de Turismo e Cultura de Acaraú, Casa Paroquial, Igreja Matriz Nossa Senhora 

da Conceição, Colégio Virgem Poderosa, Biblioteca Pública Nicodemos Araújo e Museu Casa 

Padre Antônio Tomás.  

A revisão da literatura e a pesquisa documental possibilitaram aporte teórico-metodológico 

à temática abordada, onde se permite retirar das teorias as categorias fundantes. Destacam-se 
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como teóricos para cultura: Mello (1986), Larraia (2001), Santos (2006), Batista (2010); 

patrimônio: Maia (2003), Pesavento (2002), Tomaz (2010).  

O levantamento bibliográfico identifica teorias e conceitos chaves para a teorização do 

empírico. Serão realizadas consultas nas bibliotecas do Instituto Federal de Educação Tecnologia 

do Ceará – IFCE, nos Campi de Acaraú e Fortaleza, Biblioteca Nicodemos Araújo e nos sites de 

periódicos, artigos científicos, dissertações e teses no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior – CAPES.  

Como está em sua fase inicial a coleta de dados foi realizada apenas no Museu Padre 

Antônio Thomas. Contudo ainda, serão realizadas entrevistas com representantes da Secretaria de 

Turismo e Cultura de Acaraú, Casa Paroquial, Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, 

Colégio Virgem Poderosa, Biblioteca Pública Nicodemos Araújo, Museu Casa Padre Antônio 

Tomás, além de moradores das ruas do entorno da Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora da 

Conceição. Posteriormente, será feita a análise e discussão dos resultados, que junto com o 

referencial teórico auxiliarão a explicar o objeto de estudo, chegando-se aos objetivos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição localiza-se no centro da cidade de Acaraú. 

A igreja encontra-se construída no meio de uma praça de mesmo nome, popularmente 

conhecida como Praça da Matriz. Nas ruas ao entorno residem os moradores mais antigos da 

cidade, dentre os quais se destaca a Senhora Honorata, que construiu e administra até hoje o 

primeiro cartório da cidade do Acaraú, chamado Cartório Honorata. 

Senhora Honorata é uma figura muito querida por todos, possui participação marcante 

tanto na construção da cidade, como na vida da maioria dos moradores, pois seu cartório é 

responsável há mais de cinquenta anos por registrar os nascimentos que acontecem tanto na 

cidade, quanto nas localidades vizinhas.  

Em um trecho da entrevista, ela relata que, sempre quando jovem tinha vontade de 

ajudar as pessoas, e viu que montando um cartório, facilitaria a vida dos moradores que ali 

residiam, pois muitos por muito tempo, não tinham acesso aos documentos devido à distância 

de outros cartórios. Segundo ela, viu a cidade crescer, disse que durante muitos anos, o que se 

via era somente mato ao redor da Igreja. E que viu e fez muitos casamentos ali. Quando 

questionada sobre a importância da participação dela no projeto, diz:  
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Me sinto privilegiada e importante, é bom saber que faço parte de um projeto 
que quer reviver nossas histórias, os jovens de hoje não têm noção do que 
passamos para que Acaraú fosse o que é hoje, fiz parte de histórias de amor 
em Acaraú, mas também presenciei tristeza aqui. O recado que deixo para os 
jovens é que é impossível construir um futuro, sem saber como foi seu 
passado, e que eles assistam este projeto, para entender a cultura do seu 
povo, que voltem a sentar nas calçadas e que deixem esse celular de mão, as 
histórias da nossa cidade precisam ser sentidas.  

 

Outro local importante é o museu Padre Antônio Thomaz, o qual foi criado a partir de 

um projeto da Secretária de Cultura e Turismo de Acaraú, que transformou a Casa do Poeta 

Antônio Thomaz, situada na rua dos poetas, em frente à Matriz, em um museu. No espaço há 

exposições de obras e objetos de uso pessoal e decorações, não só do Príncipe dos poetas, 

como era conhecido o padre, mas também peças do também poeta Nicodemos Araújo e do 

Senhor Monsenhor Edson Magalhães, vigário da Paróquia de Acaraú por mais de quatro 

décadas.  

O projeto teve a colaboração do poeta e diretor do Museu Vicente de Paula Rios 

(Itarema/CE), José de Fátima Silva. E posteriormente foi submetido à aprovação do Executivo 

para execução. O Executivo Municipal recuperou o telhado da Casa, que estava em situação 

de semiabandono, na reposição do telhado, não foi feita nenhuma modificação estrutural, uma 

vez que o prédio, construído no século XIX, é tombado como patrimônio histórico municipal. 

José de Fátima, colaborador do projeto, fundador do Museu Padre Aristides Andrade 

Sales e membro do Sistema Estadual de Museus do Ceará, reforça a importância da iniciativa 

da Secretaria de Cultura de Acaraú. "Além de homenagear pessoas tão ilustres à história e à 

cultura de Acaraú, como o Padre Antônio Thomaz, Nicodemos Araújo e Monsenhor Edson 

Magalhães, o museu facilitará a transmissão do conhecimento, fazendo com que as 

importantes contribuições desses ilustres, não sejam esquecidas". A maioria das peças é doada 

e continuam sendo para ajudar no aumento do acervo. Na entrevista, perguntado sobre a 

importância deste museu, José de Fátima afirma: 

 

Acaraú só tem a ganhar com um equipamento cultural dessa relevância, que 
colaborará não só para o crescimento cultural e social, como também para o 
desenvolvimento turístico de Acaraú. Ter um museu em uma cidade como a 
nossa, nos faz refletir sobre a importância do nosso passado, nenhuma cidade 
se faz sem passado. Nossa Igreja Matriz é umas das mais antigas da região e 
uma das mais bonitas.  

 

Observou-se durante as entrevistas a riqueza da cultura de Acaraú, durante as visitas, era 
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nítido tanto o empenho dos moradores mais antigos em passar o conhecimento, quanto dos 

bolsistas em entender e descobrir coisas que nunca lhe foram ditas. Abaixo seguem fotos dos 

prédios visitados até o momento. 

 

 
Figura 18 Casa do Padre Antônio Thomaz 
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Figura 19 Museu Padre Antônio Thomaz 
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Figura 20 Igreja  Matriz Nossa Senhora da Conceição 

 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho aborda o resgaste cultural do patrimônio imaterial da cidade de 

Acaraú. O material foi obtido através de entrevistas e registros fotográficos realizados pelos 

bolsistas no entorno da Igreja Matriz. 

O material obtido com este trabalho, fez com que resgatássemos as histórias e estórias 

da cidade, permitindo que conhecêssemos mais sobre o patrimônio cultural. Por isso a 

importância da realização do trabalho. Além disso, fez com que os próprios moradores mais 

velhos revivessem as histórias e estórias daquele local. Durante as entrevistas, despertou-se 

nos alunos a curiosidade sobre as histórias contadas o que provocou a comunicação entre eles. 

 

O resultado do trabalho, foi o despertar do interesse da comunidade para a importância 

da preservação do patrimônio cultural, e sua relevância servirá de incentivo para realização de 

trabalhos semelhantes em outras cidades. 
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Apesar de ainda em fase inicial, percebe-se a relevância do patrimônio cultural do 

município. Ao final do projeto artigo será publicado e cópia será entregue a Secretaria de 

Cultura com o intuito de enfatizar a necessidade de políticas públicas que possibilitem a 

conservação do patrimônio material e acervos que facilitem o arquivo do patrimônio imaterial 

por meio da gravação e filmagem de relatos. Afinal, a cultura de um povo deve ser divulgada 

e valorizada pelos habitantes e visitantes.  
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RESUMO: Este artigo relata um estudo de caso onde foi identificada a logística industrial em 
uma indústria do ramo de artefatos concretos localizada na Cidade de Paraíso do Tocantins, 
Estado do Tocantins. O estudo tem por base a movimentação de materiais e informações para 
abastecer cada processo subsequente do fluxo de produção, desde a chegada da matéria-prima 
até a finalização do produto. O procedimento metodológico escolhido para o desenvolvimento 
da pesquisa foi o estudo de caso, na qual foi utilizada para a análise dos dados a abordagem 
qualitativa. 

Palavras–chave: logística industrial, movimentação, materiais 
 

MATERIALS HANDLING AND INDUSTRIAL LOGISTICS: case study 
at the concrete factory 
 
ABSTRACT: This paper expose an case study with a qualitative analyse at a concrete 
industry in Paraíso do Tocantins in Tocantins State. The researchers identified how happens 
step by step the flow of the information and materials during the production proccess since 
the arrival of the materials until the finish product.  
KEYWORDS: industrial logistics, material handling, production flow 
 

INTRODUÇÃO 

Vários foram os acontecimentos que contribuíram para a evolução do pensamento 

logístico, Moura (2006) explana que a sua origem remota a época do escampo ou trocas de 

produtos entre as comunidades, porém sem pouca ou nenhuma definição ao termo. O mesmo 

autor enfatiza ainda que as instituições militares contribuíram bastante para o 

desenvolvimento da logística com “aplicação prática de movimentar os exércitos” (MOURA, 

2006, Pág. 52). No entanto, a teoria da logística está associada à Revolução Industrial, na qual 

houve a mudança das atividades econômicas agrícolas para a industrial e de centros urbanos 

que influenciaram em profundas mudanças para a gestão, em particular, para os transportes, a 

distribuição e armazenagem (MOURA 2006). 
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A partir da década de 70, a competição foi se acentuando e os gestores começaram a se 

preocupar com questões que influenciavam a competitividade, como a gestão da qualidade, 

controle de custos, poupança de energia, constatando também a necessidade da criação de 

departamentos de gestão de materiais e distribuição física, visando o aproveitamento dos 

recursos disponíveis, a eliminação dos desperdícios e a racionalização das operações, com o 

objetivo de coordenar as atividades que antes era vistas como um entrave para o 

desenvolvimento da logística (MOURA 2006).  

A área da logística é bastante diversificada e aborda várias modalidades de gestão, 

podendo estar voltada para a logística de abastecimento, logística de produção, logística 

reversa ou logística de distribuição, nesta pesquisa será abordada a logística industrial, 

também chamada de logística interna.  

A logística interna em empresas industriais, de acordo Taboada (2009) é composta por 

três atividades principais, sendo, (i) a gestão do abastecimento da manufatura com matérias-

primas; (ii) a gestão da movimentação interna para abastecer cada processo subsequente do 

fluxo de produção e (iii) a gestão da movimentação para retirada dos produtos acabados do 

processo produtivo.  

Assim, a logística interna se fundamenta em “coordenar a movimentação do material 

que acontece dentro da empresa, desde o início do primeiro setor de processamento da 

manufatura até a entrada do armazém de produtos acabados” (TABOADA, 2009, Pág. 40).  

Nesse contexto que se insere o objeto desse trabalho, motivado pelo intuito de conhecer 

os processos de logística interna in loco em uma indústria de artefatos concretos. O objetivo 

do presente trabalho foi identificar a movimentação de materiais e informações para abastecer 

cada processo subsequente do fluxo de produção, desde a chegada da matéria-prima até a 

finalização do produto, descrevendo ainda a gestão da movimentação para retirada dos 

produtos acabados. Trata-se de um estudo realizado em uma indústria do setor de artefatos 

concretos, localizada no município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins.    

O procedimento metodológico escolhido para o desenvolvimento da pesquisa foi o 

estudo de caso, sendo utilizada a abordagem qualitativa para análise dos dados, na qual de 

acordo Yin (2001) o procedimento escolhido é o mais indicado para abordagem de fenômenos 

organizacionais.   
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MATERIAL E MÉTODOS 

De acordo Gil (2002, pág. 17) a “pesquisa pode ser definida como procedimento 

racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos”, sendo desenvolvida em várias etapas através de métodos e procedimentos 

científicos (GIL, 2002). Para Kauarket et al. (2010) o procedimento ideal para os resultados 

propostos deve ser estipulado pelo pesquisador, com isso é fundamental definir o tipo de 

pesquisa dependendo do assunto, objetivo e meios para alcançar os resultados.  

A pesquisa é classificada quanto à natureza como pesquisa básica, esse tipo de pesquisa 

“objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática 

prevista” (KAUARK et al., 2010, pág. 26). Do ponto de vista da forma de abordagem do 

problema é classificada como qualitativa, pois não requer o uso de técnicas estáticas e os 

processos e seus significados são focos principais de abordagem (KAUARK et al., 2010). 

Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa é classificada como pesquisa exploratória 

esse tipo de pesquisa tem como objetivo a “formulação de um problema, com tripla 

finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente 

ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou clarificar conceitos” 

(MARCON; LAKATOS, 2003, pág. 188).  

O procedimento técnico escolhido é o estudo de caso, na qual Yin (2001, pág. 21) 

enfatiza que o estudo de caso “permite uma investigação para se preservar as características 

holísticas, e significativas dos eventos da vida real, tais como os processos organizacionais e 

administrativos”, sendo o mais indicado pelo autor para a avaliação de fenômenos 

organizacionais. 

Com isso, foi realizada uma pesquisa de campo, na qual, se investigou in loco na 

empresa os processos de movimentação de materiais e informações dos produtos produzidos 

pela empresa estudada, os dados foram coletados por meio de visita técnica guiada pelo 

gerente de armação da empresa, realizada no dia 05 de agosto de 2016, onde apresentou toda 

a parte operacional referente à produção e logística interna, com o objetivo descrever a 

movimentação interna de materiais para abastecer cada processo subsequente do fluxo de 

produção. Além da visita no chão de fábrica, os dados também foram coletados através de 

entrevista com a gerente administrativa da indústria de artefatos concretos.  

Os instrumentos realizados para o desenvolvimento da pesquisa são os expostos na 

figura 1.  
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Figure 1 - Delineamento do método de pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

De acordo com a figura 1, a estruturação do método de pesquisa é dividido nas 

seguintes etapas: 

Passo 1 – Escolha da empresa: de acordo o objetivo da pesquisa, foi escolhido uma 

indústria local para objeto de estudo do tema proposto. 

Passo 2 – Caracterização da empresa: aplicada em uma empresa do setor industrial, 

seguimento de artefatos concretos, localizada na cidade de Paraíso do Tocantins, Estado 

Tocantins. 

Passo 3 – Coleta de dados: por meio de visita técnica guiada no chão de fábrica e 

entrevista com gerente administrativa.  

Passo 4 – Análise dos dados: refere-se à etapa de análise sobre o qual o Estudo de Caso 

aponta suas conclusões. 

 

O ESTUDO DE CASO 

A empresa estudada está localizada no Estado do Tocantins, é uma filial, sendo está 

fundada no ano de 2011. Atua no ramo industrial, no segmento de artefatos concretos, possui 

em seu quadro de colaboradores 44 homens no processo de produção no chão de fábrica, 2 

nos serviços gerais de limpeza e cozinha, um gerente de produção e outro de armação, uma 

gerente administrativa responsável por toda a rotina administrativa da empresa e um gerente 

geral. A linha de produtos equivale a três tipos de produtos, tais como placa, cruzeta e poste, 

estes são produzidos, as placas e cruzetas conforme a forma padrão e os potes possuem 15 

tipos, diferenciando em tamanho e capacidade de peso. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme afirmação de Luz e Buiar (2004), fluxo de valor é toda ação que agrega ou 

não valor ao processo de produção do produto, ou seja, envolve o processo desde a chegada 

da matéria-prima até o consumidor final. Os autores complementam que mapear o fluxo de 

valor é passar por todo o caminho do processo de transformação do material e informação do 

produto (LUZ & BUIAR, 2004). 

Para Bartz, Chitolina e Silva (2012), o fluxo de valor tem por objetivo o fluxo continuo, 

ou seja, que o processo de produção tenha poucas ou nem uma interrupção, e dentro da 

empresa podem existir dois tipos de fluxos: o fluxo do projeto de produto que abrange desde a 

chegada da matéria-prima até o consumidor final, e o segundo é o fluxo de produção que 

envolve uma visão geral sobre todas as etapas que o produto passa dentro da empresa até 

chegar ao cliente final (BARTZ, CHITOLINA e SILVA, 2012).  

Com isso, foi mapeado o fluxo de informações e movimentação de matérias para a 

produção de artefatos concretos. As informações referentes ao fluxo de informação são:  

Fluxo de informações dos clientes e pedidos: A fábrica produz de acordo a demanda de 

solicitação de pedidos dos clientes, normalmente esses pedidos são solicitados através de 

correio eletrônico, dependendo da quantidade de pedido a entrega do produto é por conta da 

empresa, no entanto ocorre em alguns casos do cliente ser o responsável pela retirada do 

produto. A firma possui um cliente fidelizado responsável por cerca de 90% da produção, 

sendo este uma empresa de grande porte, na qual autoriza a quantidade a ser produzida e 

posteriormente indica o local para a entrega do produto.  

Fluxo de informações dos fornecedores: Quando as solicitações dos clientes chegam à 

empresa, está verifica a quantidade de matéria-prima e insumo em estoque e avalia a 

necessidade de compra das mesmas. Para a produção dos produtos não possui uma matéria-

prima mais significativa, pois todos os materiais necessários são devidamente pesados e 

separados na quantidade certa e no momento correto e todos são indispensáveis para a 

qualidade e durabilidade do produto, dessa forma a necessidade de compra de materiais é 

bastante dinâmica, na qual são compradas matérias-primas que chegam diariamente como, por 

exemplo, a areia e a brita e outras que chegam com um intervalo de dois meses e meio, sendo 

este, o ferro, por ser o mais caro dos materiais utilizados para a fabricação dos produtos.  
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De acordo Taboada (2009) o abastecimento da manufatura ocorre depois da liberação de 

informações da área de planejamento e controle de produção, na empresa objeto de estudo, 

não possui muita departamentalização e as informações e programação de produção são 

definidas de forma manual se muita técnica, no entanto os responsáveis possuem muita 

experiência e agilidade para executar as funções, assim são quatro gerentes, uma de 

administração, um de produção, um de armação e outro geral. Quando a fábrica recebe o 

pedido, a gerente de administração reporta as especificações da solicitação de pedido do 

cliente ao gerente de produção e este juntamente com o gerente de armação, realiza o 

planejamento da produção com o aval do gerente geral. Estes de posse de todos os materiais 

necessários para a produção iniciam o processo de fabricação dos produtos, no geral são três 

tipos de produtos, porém o processo de fabricação para os três são praticamente os mesmos 

diferenciando somente na forma e alguns processos de fabricação, com isso será 

exemplificado o processo de logística industrial do poste de concreto, este é fabricado 

conforme a solicitação de pedido do cliente e possui 15 tipos diferentes de tamanhos e 

capacidade de peso.  

A logística interna tem relação direta com a gestão da produção, pois visa à 

movimentação de matérias que acontece dentro da empresa, desde o início do primeiro 

processo de produção até a estocagem do produto acabado (TABOADA, 2009), com isso os 

processos de fabricação e movimentação do produto são demonstrados na figura 2 e 

sequência é explanada a movimentação de materiais e informações do produto.  

Figure 2 – Processo de produção do produto 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Inicialmente, é aguardada a solicitação de pedido do cliente, depois a verificação de 

matéria-prima em estoque, com isso se inicia o processo de manufatura, elencado de acordo a 

figura 2 nas seguintes etapas: 

Processo 1 – Montagem da ferragem: os ferros chegam inteiros em barras de 9, 10, 11 e 13 

metros na fábrica, eles não necessitam de um local específico para armazenagem, ficam 
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estocados diretamente no sob o solo sem nenhuma proteção. Os colaboradores modelam as 

ferragens conforme o tipo de produto a ser fabricado, com o auxílio de uma máquina de corte 

é cortado o ferro de acordo o tamanho necessário para cada bitola de poste.  

Processo 2 – Preparação da forma: nesta etapa ocorre à preparação da forma para o 

recebimento do concreto, assim de forma simples é passado óleo diesel na forma e colocado 

pinos para que o poste fique com perfurações em formato de círculos na parte superior. 

Processo 3 – Colocar o concreto na forma: para a realização desta etapa paralelamente a 

etapas anteriores é realizado o processo de preparação do concreto, na qual são utilizados os 

seguintes materiais: água; brita; cimento e areia. A preparação do concreto é feita em uma 

máquina automatizada, na qual executa os processos de pesagem, mistura e determinação da 

quantidade de litros de água para a quantidade de matérias de forma automática. Para a 

realização dessa etapa não é necessário muito esforço do trabalhador, pois o cimento é levado 

para local da mistura por meio de esteira onde é realizada abertura do saco de cimento de 

forma automática, a brita e a areia é colocado por meio de caminhão próprio e a água através 

do acionamento automático da bomba de água. Assim, após a mistura, o concreto e 

transportado em um caminhão betoneira para o centro da fábrica, no local mais próximo das 

formas, posteriormente com o auxílio de um carrinho de mão o funcionário leva o concreto e 

despeja na forma de poste.  

Processo 4 – Aplicar a vibração: para que o concreto se espalhe de forma uniforme na forma 

é aplicada a vibração através de um equipamento especial e com o auxílio de funcionário, em 

seguida após algumas horas, antes de o concreto ficar muito duro é retirado os pinos para que 

o poste fique com perfurações em formato de círculos na parte superior. 

Processo 5 – Retirar o poste da forma: para a realização desta etapa é aguardado de 5 a 6 

horas após o início de produção do produto, a retirada do produto da forma é executada um a 

um através de uma monovia reta, um equipamento para movimentação e elevação de carga. 

Processo 6 – Cura do poste: a última etapa e a de cura e também é a etapa mais longa do 

processo de fabricação do produto, assim com o auxilio de uma monovia, o funcionário leva o 

poste, um de cada vez para um local especifico do pátio e nesse local o produto permanece 

durante 28 dias, sendo este o processo de cura, ou seja, o tempo necessário para que o produto 

seja utilizado com segurança, resistência e qualidade.   
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A movimentação trata-se de um conjunto de processos para tornar eficiente o fluxo de 

produção, evitando no máximo movimentos desnecessários. A movimentação interna deve ser 

realizada de maneira detalhada e bem organizada analisando todos os fatores que influenciam 

no desenvolvimento da empresa. Através de uma boa movimentação há possibilidade de 

redução de custos, pois ajuda a desenvolver melhor as atividades de produção da empresa 

(OLIVEIRA, 2012). 

O principal fundamento da movimentação interna dos materiais é manter o 

funcionamento de todas as atividades sem interrupções. Os espaços, a estrutura física e os 

equipamentos de movimentação devem se complementar, para atingir todos os objetivos 

almejados pela organização (PAOLESCHI, 2012). 

 

CONCLUSÕES 

O propósito deste artigo foi identificar a logística interna em uma indústria de artefatos 

concretos, com isso foi verificado o processo de abastecimento da manufatura, sendo este 

realizado de forma simples, porém com muita eficácia, a fábrica nunca paralisou o processo 

de fabricação devido à falta de produtos. A compra de suprimentos para a produção é bastante 

dinâmica necessitando da compra diária de alguns itens na qual a empresa possui 

fornecedores fixos que atendem a solicitação de compra de forma imediata e contínua. São 

poucos os itens fabricados e os funcionários do chão de fábrica não necessitam de muita 

capacitação para a execução das atividades, porém foi percebido que o ambiente necessita de 

organização principalmente no local de estoque de ferramentas e guarda de equipamentos de 

segurança que não são utilizados pelos funcionários, devido a não obrigatoriedade do uso. 
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RESUMO:  

A filosofia Lean trabalha com a proposta de tornar simples a execução dos processos 
organizacionais. Toda atividade a ser desenvolvido em uma organização pode entrar nos 
moldes desta filosofia, aplicação desta filosofia pode contribuir com a redução de alguns 
recursos como: mão-de-obra, matéria-prima, financeiros e energia elétrica, é relacionada a 
entender o que agrega valor ao cliente, aferindo e suprimindo desperdícios no curso da cadeia, 
de modo cada vez mais eficaz. Como a atuação das atividades logísticas são fundamentais 
para garantir o nível de serviço ao cliente. Afinal ela é a área responsável em monitorar e 
acondicionar estoques, efetuar as entregas disponibilizando o produto quando e onde o cliente 
deseja consumir, tratar da gestão de compras. Todas essas atividades estão ligadas ao dia-a-
dia de muitas empresas, dentre elas a do setor de panificação. Por meio de uma pesquisa por 
conveniência e de uma análise de dados utilizando uma abordagem qualitativa foi possível 
verificar a adoção da aplicação dessa concepção nos processos logísticos usando a 
metodologia Lean de oito empresas do setor de panificação do município de São Gonçalo do 
Amarante/RN. 

Palavras–chave: logística Lean, panificação e processos 

 
LEAN LOGISTICS : STUDY OF MULTIPLES CASES IN THE BAKERY INDUSTRY OF SÃO 
GONÇALO DO AMARANTE. 

ABSTRACT:  

The Lean philosophy works with the proposal to make simple implementation of 
organizational processes. All activities to be developed in an organization can go along the 
lines of this philosophy, the application of this philosophy can contribute to the reduction of 
some resourses such as labor, raw materials, financial and electricity is related to understand 
what adds customer value, assessing and eliminating waste in the course of the chain, in a 
way more effectively. As the performance of logistics activities are essential to ensure the 
level of customer service. After all it is the area responsible for monitoring and to regulate the 
inventory, make deliveries providing the product when and where the customer wants to 
consume, deal with purchasing management. All these activities are connected  to the day-to-
day of many companies, including the bakery sector. Through a search for convenience and a 
data analysis using a qualitative approach it was possible to verify the adoption of the 
application of this concept in logistics processes using Lean methodology of eight bakery 
companies in the sector in São Gonçalo do Amarante / RN. 

KEYWORDS: : bakery, lean logistics and processes 
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INTRODUÇÃO 

A metodologia Lean vem sendo amplamente estudada e implantada nos dias atuais por 
empresas em todo o mundo. Assim, verificar se a mesma está sendo aplicada nos processos 
logísticos para se eliminar os desperdícios é de suma relevância.  Os ganhos, além da redução 
dos recursos implicados nos processos como mão de obra, recursos financeiros, insumos, 
estoque em processo e de produto acabado; podem também melhorar o nível de 
produtividade, por exemplo. Isso é possível porque a filosofia Lean prevê a eliminação de 
todos os desperdícios no processo de produção, tempo e serviço, para levar ao cliente um 
produto com preço justo e obtenção de lucro satisfatório ao empresário. Ou seja, ser Lean é 
ser simples. É simplificar qualquer processo dentro de uma organização, além de elevar o 
nível de serviço disponibilizado. 

Para as propostas recomendadas pelo estudo para aplicação da filosofia Lean na 
logística das organizações, fez-se necessário a utilização de duas ferramentas são elas: Kaizen 
e o Seis Sigma, a primeira visa a melhoria continua dos processos, a segunda objetiva eliminar 
as falhas.  

De acordo com Sayer e Williams (2015), pode-se aplicar o Lean em qualquer lugar 
onde se há desperdício ou existe oportunidade de melhoria podendo se aplicar em qualquer 
lugar como na empresa, nas pessoas e na cultura, corroborando com estes autores, esta 
pesquisa propõe analisar o uso do Lean nas atividades logísticas em empresas do ramo de 
panificação no município de São Gonçalo do Amarante-RN objetivando gerar como resultado 
a adoção de melhores técnicas, e que estas possam garantir melhorias nos processos de modo 
a reduzir seus gastos operacionais ao mesmo tempo em que pode possibilitar aos clientes de 
tais empresas um melhor atendimento e nível de serviço.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O objetivo proposto ao desenvolvimento da pesquisa foi verificar o uso da 
metodologia Lean na prática logística nas empresas do setor de panificação de São Gonçalo 
do Amarante/RN. E, na intenção de atender ao que foi proposto determinou-se que a pesquisa 
como uma análise de casos múltiplos a qual teve como método de abordagem a qualitativa. 
Godoi, Mello e Silva (2010) afirmam que entre as diversas formas que pode assumir uma 
pesquisa qualitativa duas estratégias se destacam e uma delas é o estudo de caso. Essa 
estratégia permitiu que as pesquisadoras pudessem imergir no contexto de 08 empresas do 
setor de panificação as quais foram objetos da pesquisa.  

Procedimento prévio a coleta de dados foi concebida como a realização de dois pré-
testes para verificação da validade do instrumento de coleta. E, pelo agendamento prévio com 
todas as empresas para determinação da data da coleta dos dados. Essas ações foram 
realizadas em junho de 2016 e a aplicação do instrumento no mês seguinte.   

Foi realizada uma amostragem por conveniência. Esse método, somado ao 
agendamento prévio facilitou a concretização da coleta tornando o processo mais flexível e 
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que fosse realizado em menos tempo. Ponto importante a ser considerado, uma vez que os 
respondentes, proprietários ou gerentes das padarias, possuem uma rotina dinâmica e com 
pouca disponibilidade de tempo. 

Na fase de tabulação, tratamento e análise dos dados foi utilizado o software Excel, 
versão 2013. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. Referencial Teórico 

1.1 Logística Lean 

A logística nos dias atuais se tornou um diferencial competitivo no meio 
organizacional, pois é a administração integrada dos fluxos de materiais, produtos, serviços e 
informações. É o projetar, efetivar atividades, implantar e administrar o fluxo de produtos – 
de sua origem ao instante do consumo – de modo ágil, atendendo às requisições dos clientes. 
Para Ballou (2006), a logística moderna faz a abordagem de todas as atividades de 
movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição 
da matéria-prima até ao ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação que 
colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviço 
adequados aos clientes a um custo razoável. Bowersox (2011) complementa afirmando que a 
logística nunca para. Ela ocorre em todo o mundo, 24 horas por dia, sete dias por semana, 
durante 52 semanas por ano. Com isso, percebe-se que a atividade logística é importante para 
toda e qualquer organização e requer uma atenção especial em relação a adoção de 
ferramentas e conceitos de gestão que contribuam para o aprimoramento e assim garantia dos 
resultados operacionais. Uma dessas práticas do conceito Lean, nos fluxos logísticos. 

A filosofia Lean leva a empresa a entender o que agrega valor ao cliente, aferindo e 
suprimindo desperdícios no curso da cadeia, de modo cada vez mais eficaz. Para Womack 
(2003) valor é delimitado pelo cliente e deve ser desenvolvido pela organização. Ao 
determinar o valor do produto e sua devida cadeia, fazendo-o fluir sem rompimentos, 
permitindo que o cliente puxe o seu valor, fazendo com que a organização se empenhe 
constantemente em busca da perfeição, estão sendo seguidos e absorvidos os pilares da 
ideologia Lean. 

Em suas publicações Ohno (1997) e George (2004) sinalizam que o Lean se apresenta 
em forma de uma filosofia de gestão que busca enfocar suas atividades na agregação de valor 
aos clientes através da definição e melhoria permanente dos processos e do engajamento e 
qualificação das pessoas. 

A metodologia Lean, aliada à logística, vem sendo amplamente considerada e 
implementada na atualidade por organizações em todo o mundo. Teve como ponto de partida 
no pós-segunda guerra mundial na década de 50 com a criação do Sistema Toyota de 
Produção (STP), modelo japonês, que surgiu na fábrica de automóveis Toyota. A aplicação 
Lean tem como principal objetivo o aumento da eficiência e produtividade, a fim de evitar 
desperdícios. Segundo Ohno (1997) os custos não existem para serem calculados. Custos 
existem para serem reduzidos. 
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Na visão de Rodrigues (2014) é no sistema de produção puxada que 
se define o início de todo o processo produtivo no Sistema Lean. Isso 
porque não se deve produzir sem que o cliente do processo posterior, 
interno ou externo, solicite, ou seja, puxe. Com isso, busca-se um 
nivelamento em toda a cadeia, gerando um fluxo contínuo, eficaz e 
com pequenos lotes. 

Na logística, a filosofia Lean se aplica na otimização dos processos ao longo da cadeia 
de suprimentos, de forma sincronizada e eficaz. Tudo ao longo do processo produtivo que não 
agrega valor ao produto ou processo, porém, consome tempo, insumos e demais recursos é 
chamado de muda, que são associadas ao desperdício (BONACCORSI, 2011). 

Atualmente, o uso de um sistema de produção que tenha por objetivo o aumento do 
tamanho dos lotes não é a tendência. Um sistema desse tipo resulta em muitos desperdícios, 
portanto, o pensamento enxuto requer mudanças drásticas nas organizações, em todas as suas 
áreas. O que se relaciona ao conceito dos 3Rs (reduzir, reciclar e reutilizar), que não somente 
é focado no aspecto sustentável dos processos logísticos organizacionais, mas também na 
redução e otimização dos recursos que este conceito proporciona, elevando a rentabilidade da 
empresa. Aliando um dos principais pilares da economia moderna, a sustentabilidade 
(CHRISTOPHER, 1997). 

A logística enxuta é um fator preponderante para combater os desperdícios gerados 
por mau uso dos recursos disponíveis nas atividades das organizações. Essa filosofia Lean, 
quando implementada, pode trazer benefícios tanto para clientes como para fornecedores. As 
produções de Camelo et al (2010), Filgueiras et al, (2015) e Santos et al (2015), apresentaram 
uma análise do pensamento Lean como uma importante ferramenta para a redução de 
desperdícios. Tais desperdícios podem ocorrer em diversas atividades da logística e através da 
identificação deles pode-se propor soluções para os armazéns, os centros de distribuição e a 
cadeia de suprimentos como um todo. Ainda segundo os autores, foi a partir do ano de 2005 
que técnicas enxutas começaram a serem exploradas em setores além da produção, adaptando 
o Pensamento Lean para outras áreas com o intuito de obter resultados tão expressivos quanto 
aos fornecidos pela produção Enxuta. 

Esta mudança de pensamento deve ser feita, porém, de acordo com as necessidades do 
cliente. O que for gerar valor ao consumidor deve ser preservado, a fim de propiciar maior 
nível de serviço. Para Falconi (1992), produto ou serviço de qualidade é aquele que atende 
perfeitamente, de forma confiável, segura e no tempo certo às necessidades do cliente. 

 

1.2 Kaizen e Seis Sigma associados a prática Lean 

Kaizen é uma palavra de origem japonesa, segundo Siqueira (2005), em que kai significa 
mudança e zen significa para melhor. O sistema Kaizen tem como base a busca pela melhoria 
contínua. Para perceber melhor os conceitos adotados pelo Kaizen, parta do princípio que a 
gestão se compõe de dois componentes principais: manter e melhorar, tendo que ser 
disseminado por todos níveis hierárquicos na empresa na qual busca fixar padrões mais altos. 

Ballestero-Alvarez (2012) frisa as vantagens de se usar o Kaizen, dentre elas está em 
sua adoção na qual exige um baixo investimento e não envolve novas tecnologias, pois usa 
fundamentalmente a criatividade e a participação humana. Podendo ser adotado e 
desenvolvido de forma rápida e pratica com resultados repentinos, fazendo com que o ânimo 
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e a motivação das pessoas envolvidas estejam sempre elevados, promovendo um clima 
organização mais participativo no que beneficia a todos. 

Para se aplicar o Kaizen é necessário um trabalho de conscientização na qual todos 
tenham que encarar as mudanças e melhorias que virão, fazendo a eliminação do conceito que 
somente existe um modo melhor de desenvolver um processo produtivo, tornando suscetíveis 
o acato de ideias que promovam melhorias na qual possivelmente possam surgir.  

Ballestero-Alvarez (2012) acrescenta que há diferença entre o Kaizen e a reengenharia, 
o primeiro é um importante elemento para que a aplicação reengenharia seja efetiva, porem a 
reengenharia promove a melhoria pela inovação, substituindo os processos por completo, 
introduzindo novos delineamentos de agir e pensar, o Kaizen promove a melhoria gradativa 
pela eliminação de problemas identificados nos processos atuais, tornando mais fácil a 
aceitação pelos colaboradores. E, para que seja criada implantada o melhoramento contínuo é 
importante associar ao uso de outras ferramentas como o Seis Sigma.  

Shingo (1990) afirma que, para que ocorra uma queda efetiva dos custos da produção, 
os desperdícios devem ser considerados e observados com a devida atenção, pois estes são de 
importante identificação para que aja um melhoramento nos processos dentro e fora da 
organização. Tais desperdícios podem ser delimitados pelo Seis Sigma. 

O mesmo autor acrescenta que o Seis Sigma é um conjunto de práticas criadas para 
melhorar o desempenho dos processos no interior da empresa, a fim de eliminar as falhas. O 
instrumento foi projetado por volta dos anos de 1987, por Bill Smith na empresa Motorola, 
mas só ganhou proporção em 1995 por meio de Jack Welch, quem o tornou popular entre 
empresas de todo o mundo em virtude de sua eficiência e eficácia. 

O conceito de Seis Sigma combinado ao pensamento Lean foi idealizado com o 
objetivo de explorar os pontos forte das duas metodologias. Tem por princípio o foco nas 
atividades diretamente ligadas a qualidade e as que resultam nos maiores atrasos nos 
procedimentos, pois disponibiliza possibilidades de melhoria dos custos, qualidade e tempo 
de espera. Essa premissa destaca o vigor de se focar nas demandas dos clientes e reduzir 
prazos de entrega. Lean remove o não valor acrescentado ao processo e Seis Sigma agrega 
valor para etapa do processo, reduzindo a variação (O’ROURKE, 2005). 

Ballestero-Alvarez (2012) também ressalta que o Seis Sigma é tanto aplicável para a 
processos técnicos quanto não; processo técnico é o que ocorre durante a fabricação de um 
produto qualquer e sua principal característica é tangível. Um processo denominado não 
técnico, apesar de mais difícil de visualizar, constitui os serviços, a administração, qualquer 
tipo de transação que ocorra dentro de uma empresa; embora intangível, quando visto sob a 
ótica de processo, permite entende-lo melhor, otimiza-lo, controla-lo e eliminar as falhas e 
erros. 

Segundo Mani e Pádua (2008), Seis Sigma é a inflexível e rigorosa busca da variação 
em todos os processos críticos para alcançar melhorias contínuas e quânticas que impactam os 
índices de uma organização, aumentando a satisfação e lealdade dos clientes. É uma iniciativa 
organizacional projetada para criar processos de manufatura, serviço ou administrativo que 
gerem no máximo defeitos por milhão de oportunidades.  

Conforme Fernandes e Marins (2008), Lean Seis Sigma pode ser visto como uma arma 
de competitividade, pois otimiza significativamente os processos produtivos, além de eliminar 
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perdas e garantir o máximo de lucratividade para a empresa. A iniciativa das empresas de 
harmonizar os princípios de Lean ao Seis Sigma reafirma a tendência atual dos debates sobre 
o tema. 

O Lean Seis Sigma deve abordar o fluxo de processos de informação e materiais por 
completo, bem como o esforço nas fases do processo de agregação de valor que o produto cria 
em relação ao cliente. Isto naturalmente leva a melhoria no processo de negócios, operando e 
avaliando, como qualquer outro processo de negócio significativo (SAYER e WILLIAMS, 
2015). 

Perceber a relevância do Lean nos processos logísticos pode ser a saída para aprimorar 
processos, reduzir desperdícios e elevar a competitividade. 

 

2. Descrição e Análise dos Resultados 

Foi possível constatar no universo das empresas pesquisadas que todas são de natureza 
familiar desde a sua criação. Destacam-se os produtos de fabricação própria como os mais 
vendidos, sendo eles o pão francês, pão doce, bolachas e bolos, é válido destacar que as 
panificadoras observadas produzem uma média de 25 produtos diferentes em seus 
estabelecimentos. Tendo em média 10 funcionários, as padarias são-gonçalenses estão 
presentes no mercado com uma média de 14 anos de funcionamento, atendendo a população 
da cidade. 

 De acordo com os questionamentos e respectivas respostas dadas por gestores das 
panificadoras, é legítimo afirmar que estas fazem uso de algum sistema de informação para 
auxiliar na administração do estoque, compras e vendas, sendo esse sistema manual ou 
informatizado, assim, proporcionando um controle e conhecimento prévio das atividades a 
serem realizadas durante um certo período. Um ponto bastante peculiar visto foi a não 
qualificação técnica dos profissionais que lidam diretamente com o produto, tal como os 
padeiros, forneiros, pasteleiros, confeiteiros, entre outros. De acordo com os relatos obtidos a 
maioria desses profissionais não possuem cursos específicos para a atividade, os 
conhecimentos por eles obtidos foram frutos de outras experiências de trabalho, na 
convivência do dia a dia na padaria.  

 No que se refere a assepsia do local e dos utensílios e acessórios de uso pessoal dos 
colaboradores, bem como a troca periódica destes, foi constatado que são realizadas na 
maioria das panificadoras diariamente, por se tratar de um aspecto sanitário, em que a 
manutenção da limpeza é de suma importância. Com relação ao colaborador, foi observado 
que, em sua maioria, utilizam equipamentos de proteção individual (EPI) como também tem a 
preocupação e o cuidado com a segurança do trabalho por parte dos gestores, que agem 
ministrando palestras de orientação, bem como conversas informais para possíveis 
esclarecimentos. 

Falando sobre o arranjo físico das panificadoras, segundo depoimentos dos gestores, os 
layouts são eficientes para a atividade fim, atendendo de forma eficaz todas as 
particularidades dos produtos e processos. E ainda que esta montagem e organização de 
máquinas e utensílios não foi pensada por algum arquiteto ou consultor especializado, e sim 
pelos próprios donos do negócio, que pela vivência do dia a dia, foram adaptando à 
disposição dos equipamentos de forma a melhorar a eficiência. 

Questionados acerca de alguma barreira que prejudique ou atrase a produção, seja pela 
própria parada ou influência na qualidade do produto, foi relatado que dois fatores em comum 
são de suma importância para o processo produtivo ser exercido de forma plena, que são os 
recursos de água e energia elétrica. Foi informado que é recorrente a interrupção sem avisos 



 

11335 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

prévios da distribuição de água e/ou energia às panificadoras pesquisadas, fazendo com que o 
processo seja parado causando prejuízos à organização. 

Indagados sobre processos de padronização, seja no produto ou no processo, foi dito 
que esse padrão se faz necessária na produção, em especial os tamanhos dos produtos, 
estabelecendo uma gramatura e dimensões padrão para os respectivos itens. Ponto importante 
para a redução de gastos e perdas, obtendo maior produtividade e elevando os lucros. Produzir 
justamente a quantidade desejada é uma pratica realizada de forma empírica, pela experiência 
de anos no ramo, usando dessa experiência fazendo a reutilização de produtos, por exemplo, a 
partir do pão que sobrou na área de vendas é feita a farinha de rosca ou torradas que podem 
ser comercializadas sem afetar na sua qualidade.  

Um fator também citado é a aplicação de conceitos de melhoria contínua, que por se 
tratar de um serviço que tem um feedback muito estreito com o cliente, é de suma importância 
manter atualizado os processos e novas receitas para melhorar constantemente a qualidade dos 
produtos oferecidos. 

Uma maneira de acompanhar e verificar o desempenho da organização pode ser em 
forma de indicadores. No ramo da panificação, o uso de indicadores para controlar e melhorar 
o desempenho produtivo pode ser somado às práticas da simplificação dos processos, ou seja, 
a Logística Lean, permitindo uma maior chance de elevar seu desempenho organizacional.  

 

CONCLUSÕES 

Para as organizações, adotar uma metodologia que possibilite reduzir custos e despesas 
que não agregam valor para o cliente em um cenário competitivo, é de vital importância para 
o crescimento e manutenção dos padrões das empresas. Por isso, implementar os conceitos da 
filosofia Lean aliado também ao Seis Sigma e o Kaizen, para redução de desperdícios nos 
processos das padarias de São Gonçalo do Amarante/RN torna-se um diferencial para o 
crescimento frente ao mercado.  

A partir da análise do dados percebe-se que há prática da logística Lean no que se refere 
ao uso de um arranjo físico apropriado; adoção do sistema de padronização do tamanho dos 
pães e derivados; a importância dada a comunicação e relacionamento com o cliente, quando 
a empresa tenta adequar seus produtos e atendimento; ao uso de EPI garantindo não só a 
qualidade dos produtos no processo produtivo, assim como, protegendo os colaboradores; ao 
uso de softwares de apoio ao controle dos estoques e gerenciamento de compras, garantindo 
um equilíbrio nos níveis de estoques e, por conseguinte, melhor uso dos recursos financeiros.  

Aspectos evidenciados que podem ser melhorados é a qualificação dos colaboradores. 
Com ela não só pode surgir inovação nos processos e lançamento de novos produtos, mas 
também a satisfação do colaborador poderá ser elevada. Somado a isso, a atenção dada a 
criação, controle e acompanhamento dos indicadores de produtividade fazem parte da 
proposta da metodologia Lean e podem também melhorar o desempenho dessas empresas. 

Conclui-se, então, que o Lean só tem a acrescentar às organizações, colaborando com a 
diminuição dos custos enquanto elimina os desperdícios. Contudo, deve-se obedecer às 
especificidades de cada setor para um melhor aproveitamento da logística enxuta. 
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RESUMO: A preservação e o uso consciente da água são fundamentais para a existência da 
vida, procurar formas de reaproveitamento desse recurso, em tempos de escassez, pode fazer 
com que gerações futuras também possam dispor desse recurso tão precioso. Nesse sentido 
esse artigo mostra como reutilizar a água residual produzida por aparelhos de ar 
condicionados do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins, para fins 
de limpeza e jardinagem. Nesse sentido o objetivo deste estudo é descrever a importância da 
logística reversa na reutilização da água desperdiçada dos aparelhos de ar condicionado do 
IFTO - Campus Porto Nacional. Para tal, a metodologia utilizada foi um estudo de caso no 
IFTO - Campus Porto Nacional. Os resultados encontrados mostram que se a Instituição 
utilizar a água produzida pelos aparelhos de ar condicionados irá economizar em média 
21,8% da água consumida, uma vez que ao invés de utilizar água tratada para limpeza dos 
prédios, usará apenas as que forem retiradas/coletadas dos aparelhos de ar condicionados.  

 

Palavras–chave: água, aparelhos de ar condicionados, logística reversa 
 
 

REVERSE LOGISTICS APPLIED TO REUSE OF AIR CONDITIONING 
OF WATER IFTO-CAMPUS PORTO NACIONAL 
 
ABSTRACT: The preservation and conscious use of water are fundamental to the existence 
of life, look for ways to reuse that resource in times of scarcity, you can make that future 
generations can also be fitted in as accurate resource. In this sense this article shows how to 
reuse the waste water produced by air devices conditioned the Federal Institute of Education 
Science and Technology Tocantins, cleaning and gardening purposes. In this sense the goal 
from study and analyze the importance of reverse logistics in the reuse of waste water from 
air conditioners of IFTO - Campus Porto Nacional. For this purpose, the methodology used 
was a field research in IFTO - Campus Porto Nacional. The results show that the institution 
use the water produced by air conditioners will save on average 21.8% of the water 
consumed, since instead of using treated water for cleaning the buildings, had used only to be 
withdrawn / collected from air conditioners. 
 
KEYWORDS: water, air conditioners, reverse logistics 
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INTRODUÇÃO 

A água é um recurso escasso e finito, fundamental à existência e sobrevivência humana, 

sua preservação e conservação são de fundamental importância para a garantia da 

sustentabilidade das gerações futuras. Segundo estatísticas da ONU – Organização das 

Nações Unidas, 70% do planeta é constituído de água, sendo que somente 3% são de água 

doce e, desse total, 98% são subterrâneas. Isto quer dizer que a maior parte da água disponível 

e própria para consumo é mínima perto da quantidade total de água existente na nossa terra 

(UNESCO, 2015).  

Água está inserida em um amplo contexto em que vários fatores afetam a perda da 

eficiência no seu ciclo hidrológico, contribuindo para a sua escassez. As causas são problemas 

diversos, como a crescente urbanização sem planejamento da infraestrutura, no qual a 

ausência de abastecimento de água e saneamento acarreta também, por consequência, agravos 

à saúde pública (NUNES, 2006).  

As águas residuais podem ser utilizadas sem que exija uma elevada qualidade, para fins 

diversos, como regar plantas, lavagem de áreas externas, alimentação de bacias sanitárias, 

lavagens de veículos, entre outros. Nesse sentido, o reaproveitamento da água residual dos 

aparelhos de ar condicionado pode contribuir com a economia de água potável para fins de 

limpeza e irrigação.  

A logística reversa, Segundo Leite (2003) é entendido como a área da logística 

empresarial que planeja o retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de 

negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes 

valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, 

entre outros. Com isso, a logística reversa se aplica ao reaproveitamento da água, uma vez, 

que seus objetivos é a gestão e a distribuição do material descartado tornando possível o 

retorno de bens ou materiais constituintes ao ciclo produtivo.  

Para a ONU (UNESCO, 2015), até 2025, se os atuais padrões de consumo se conservar, 

duas em cada três pessoas no mundo vão sofrer escassez moderada ou grave de água. Diante 

disso, este trabalho irá apresentar formas de aproveitamento de água do sistema de ar 

condicionado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus 

Porto Nacional. O mesmo mostrará formas adequadas para a utilização dessa água, que hoje, 

não está sendo aproveitada pela Instituição, uma vez que ainda é desconhecido o sistema de 

reaproveitamento dessa água residual.  
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Nesse contexto, percebe-se cada dia mais a necessidade de economizar água ou pelo 

menos usá-la de forma consciente em cada tipo de atividade/serviços que lhes forem 

utilizadas. Com isso, o objetivo deste estudo é descrever a importância da logística reversa na 

reutilização da água desperdiçada dos aparelhos de ar condicionado do IFTO - Campus Porto 

Nacional.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi aplicado no IFTO – Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Tocantins, localizado no município de Porto Nacional - Tocantins à 60 

quilômetros da capital Palmas. A Cidade possui uma população de 49.146 mil habitantes 

(IBGE,2010). 

No primeiro momento foi feita uma observação direta no IFTO Campus Porto Nacional 

nas instalações dos aparelhos de ar condicionado, para identificar o número de aparelhos, sua 

capacidade, como estão distribuídos e a viabilidade da pesquisa. No segundo momento foi 

feito uma pesquisa bibliográfica sobre a importância da reutilização da água gerada pelos 

aparelhos de ar condicionado nos principais artigos, dissertações e notas sobre o assunto.  

As unidades condensadoras estão instaladas nas partes externas de cada sala, uma vez 

que essas unidades serão responsáveis para mudar o estado do refrigerante (ar frio) de gasoso 

para o líquido. Veja a figura 1 abaixo: 

 
Figura 1 - Localização dos aparelhos de ar condicionado do projeto de coleta de água do 
IFTO - Campus Porto Nacional – TO. IFTO, 2015.  

 

O IFTO Campus - Porto Nacional possui dois reservatórios de água para o 

aproveitamento da água da chuva, o que pode ser utilizado para o armazenamento da água 

proveniente dos aparelhos de ar condicionados. Para poder aproveitar a água gerada pelos 

aparelhos propõe-se que sejam utilizados canos de PVC onde as mesmas irão ser conectadas 
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na saída de cada mangueira de dreno, para garantir o fluxo de água condensada, para o 

exterior com a finalidade de coletar e destinar a água para dois reservatórios existentes no 

Campus. Veja nas Figuras abaixo, como será feita essa conexão/acoplamento das tubulações.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Conexão dos tubos de PVC ligando cada aparelho.MOTA et al. 2011.IFTO, 2015.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Saída do dreno do ar para conexão dos tubos de PVC coletor de água. MOTA et al.  
IFTO, 2015.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O uso dos aparelhos de ar condicionado para melhor o conforto é indispensável no dia a 

dia das pessoas. Passado um tempo ligado, esses aparelhos provocam a geração de água 

advindas da condensação, onde, na maioria das vezes, são desperdiçadas solo afora. Essa 

pesquisa propõe que a água coletada dos aparelhos de ar condicionado do IFTO – Campus 
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Porto Nacional, seja utilizada para lavagem do prédio (banheiros, corredores, salas de aula, 

etc.) e também para irrigação das jardinagens do Campus.  

A tabela 1, apresenta os diversos tipos de aparelhos de ar condicionado existentes no 

IFTO-Campus Porto Nacional, o número de BTUS, a quantidade de aparelhos e a quantidade 

de água produzida por cada um.  

Marca do Ar 
Condicionado Quant. de BTUS 

Quant. 
Aparelhos 

Quant. de 
Água  

Produzida/Ho
ra 

 

    

REEN 36000 08 45 litros  

GREE 24000 14 46,62 litros  

CARRIER 22000 09 22,5 litros  

GREE 18000 13 26 litros  

SANSUNG 18000 15 30 litros  

Total de Água Produzida por Hora no Campus 170,12 L/H  

Tabela 1. Ilustração dos tipos, tamanhos, quantidades e produção/hora dos aparelhos de ar-

condicionado no IFTO – Campus Porto Nacional. IFTO, 2015. 

 

Com a soma de todos os aparelhos de ar condicionados existentes no IFTO - Campus 

Porto Nacional, foi possível encontrar a quantidade de água produzida pelos aparelhos, ou 

seja, o nº de Aparelhos correspondentes X Quantidade de Litro de água produzido 

unitariamente, a de Litro de água produzido unitariamente, a uma média total 170,12 

litros/d’água/hora. Para essa pesquisa foi estabelecida uma média de 12 horas diárias para 

cada ar condicionado 
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Acompanhamento de Despesas (Água e Esgoto) 
 

Despesa Fornecimento de Água e Esgoto 

Nº do Contrato: Foz Saneatins - 25.089.509/0001-83 

 

 Série Histórica; 2014  

MÊS CONSUMO (M³) 
VALOR DA FATURA 
(R$) 

Janeiro 107 R$ 591,18 

Fevereiro 106 R$ 584,21 

Março 121 R$ 668,44 

Abril 172 R$ 1.245,61 

Maio 125 R$ 2.781,32 

Junho 190 R$ 3.878,12 

Julho 300 R$ 4.090,13 

Agosto 414 R$ 5.456,97 

Setembro 567 R$ 4.526,73 

Outubro 624 R$ 2.782,99 

Novembro 585 R$ 1.421,78 

Dezembro 58 R$ 370,41 
TOTAL 
GERAL 2.726 R$ 28.027,48 

 
Tabela 2. O consumo de água do IFTO – Campus Porto Nacional, mensais do ano de 2014, 

conforme dados fornecidos da própria Instituição. IFTO, 2015. 

De acordo a tabela 2, ilustrada acima, o IFTO – Campus Porto Nacional consome 

aproximadamente 280,75m³ de água por mês a qual chegaria a gastar em média de 9,36m³ de 

água por dia. Os aparelhos de ar condicionado funcionam em média 12 horas por dia. O 

mesmo segundo a pesquisa gera em torno de 170,12 litros de água por hora. Se 

multiplicarmos 12 horas X 170,12 litros de água produzido encontraremos 2.041,44 

L/água/dia, ou seja, 2,041m³ de água reaproveitada. Utilizando essa água residual, o IFTO- 

Campus Porto Nacional conseguirá economizar em média 21,8% da água consumida, uma 

vez que ao invés de utilizar água tratada para limpeza dos prédios, usará apenas as que forem 

retiradas/coletadas dos aparelhos de ar condicionados. 
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CONCLUSÕES 

Nesse sentido, diante do aumento do consumo de água potável no mundo e da escassez 

desse recurso, pela má utilização do homem, iniciativas como esta, contribuem para a melhor 

gestão dos recursos hídricos e também para a economia financeira dessa Instituição. Uma vez, 

que a utilização dos aparelhos de ar condicionados é uma necessidade durante todos os 

períodos do ano, devido ao clima quente do norte do país. Com esse estudo, outras 

Instituições podem a vir desenvolver esse sistema em suas acomodações e assim contribuir 

para a utilização consciente dos recursos naturais e não prejudicar as gerações futuras.  

Instituições podem a vir desenvolver esse sistema em suas acomodações e assim 

contribuir para a utilização consciente dos recursos naturais e não prejudicar as gerações 

futuras.  
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IMPACTOS CAUSADOS PELAS EMBALAGENS VAZIAS DE 
AGROTÓXICOS 
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RESUMO: O uso de agrotóxicos nas atividades agrícolas acaba gerando resíduos, que são no 
caso as embalagens vazias resultantes após seu consumo, que ao serem descartadas de 
maneira indevida provocam sérios riscos tanto ao meio ambiente quanto à saúde humana. O 
uso de insumos químicos no Brasil é tão intenso que o coloca sempre nos primeiros lugares 
no ranking mundial do uso de agrotóxicos. Dessa forma, em 2002 foi criado no país o 
Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV), com o intuito de 
atender as exigências da Lei Federal 9.974/2000 que distribui responsabilidades a todos os 
setores da rede de produção agrícola, indo do agricultor, fabricante ao setor de 
comercialização. Para tanto, o estudo visa analisar a contribuição de logística reversa a qual 
tem como objetivo dar os devidos fins aos produtos, no término da sua vida útil, visando 
reinseri-los no ciclo produtivo ou dar a eles a destinação final adequada, de forma a contribuir 
com a redução dos possíveis impactos ambientais e sociais, que possam ser causados pelo 
descarte incorreto das embalagens vazias de agrotóxicos.  

Palavras–chave: insumos químicos, meio ambiente, sustentabilidade 
 

 REVERSE LOGISTICS AS A TOOL IN REDUCING IMPACTS 
CAUSED BY EMPTY CONTAINERS OF PESTICIDE 
 
ABSTRACT: The use of pesticides in agricultural activities ends up generating waste, which 
is where the empty containers resulting after consumption, which when disposed of 
improperly, causing serious risk both to the environment and to human health. The use of 
chemical inputs in Brazil is so intense that always puts the first places in the world ranking of 
pesticide use. Thus, in 2002 it has been created in the country's National Institute of Empty 
Packaging Processing (INPEV), in order to meet the requirements of Federal Law 9,974 / 
2000 which distributes responsibilities to all sectors of agricultural production network, 
ranging from farmer, manufacturer to the marketing sector. Therefore, the study aims to 
examine the reverse logistics contribution which aims to give the proper purposes to the 
products, at the end of its useful life, aimed at reintegrating them into the productive cycle or 
give them the adequate final destination in order to contribute to the reduction of the potential 
environmental and social impacts that may be caused by improper disposal of empty 
containers of pesticides. 
KEYWORDS: chemical inputs, environment, sustainability 
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INTRODUÇÃO 

Para uma empresa que tem como objetivo principal prestar serviço com nível de 

qualidade superior ao cliente, logística se torna um fator essencial, uma vez que abrange toda 

a cadeia de suprimento desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com a finalidade de 

atender as exigências dos clientes, e com isso garantir a fidelização dos mesmos.  

Já a logística reversa tem como finalidade tratar do fluxo inverso do processo produtivo, 

com o propósito de retornar as embalagens e os produtos que perderam sua utilidade ao ponto 

de origem, visando recuperar valor ou dar a eles uma destinação final adequada (BARROS et 

al., 2013). Entretanto nas últimas décadas muito se tem discutido a respeito de 

sustentabilidade ambiental, tendo em vista que os recursos naturais são limitados, se faz 

necessário que medidas de controle sejam adotadas, para que a exploração exagerada desses 

recursos não torne a vida futura no planeta completamente inacessível (SHIBAO et al., 2010). 

Dessa forma, logística reversa pode surgir como uma ferramenta capaz de colaborar 

com a redução dos impactos negativos que determinadas ações provocam ao meio ambiente. 

Além de que, existe uma série de preocupações quanto à destinação final das embalagens 

vazias de agrotóxicos, que feita de maneira incorreta, pode acarretar sérios problemas tanto 

para os homens e animais quanto para o meio ambiente, que além da degradação causada pelo 

descarte dessas embalagens plásticas que levam anos para se decompor, há ainda o risco de 

contaminação devido aos agentes tóxicos (MINAMI et al., 2008).  

Diante do que foi exposto, o estudo se torna importante à medida que pode atuar como 

um instrumento capaz de colaborar na redução do volume de resíduos que são descartados no 

meio ambiente de forma incorreta, como também os danos que esses agentes tóxicos podem 

causar a todo o ecossistema.  

Assim sendo devido aos sérios riscos que as embalagens vazias de insumos resultantes 

do trabalho agrícola podem provocar no planeta, através de seus componentes químicos, além 

da poluição gerada pelas mesmas, o estudo tem como objetivo geral identificar as 

contribuições da logística reversa na redução dos impactos ambientais causados pelas 

embalagens vazias de agrotóxicos e como objetivos específicos, identificar os impactos 

causados pelo descarte incorreto dessas embalagens de agrotóxicos ao meio ambiente, 
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analisar como é feito o descarte final dessas embalagens como também verificar se a logística 

reversa pode contribuir positivamente com o meio ambiente.  

 

Conceito e evolução de logística 

De acordo com Ferreira e Alves (2005, apud COMETTI, 2009, p.39), “a palavra 

logística é de origem francesa – do verbo “loger”, que significa “alojar”. Na concepção de 

Silva e D’ Andrea (2009, p.37) “O sistema Logístico foi desenvolvido com o intuito de 

abastecer, transportar e alojar tropas. Desde os tempos bíblicos, os líderes militares já se 

utilizavam da Logística”.  Devido às extensas guerras e com longas distâncias, era preciso 

deslocar constantemente os recursos para que estes estivessem no momento e local adequado. 

Pode-se então, considerar a Segunda Guerra Mundial como ponto de partida para a 

evolução do conceito de Logística, uma vez que, as nações envolvidas na guerra, necessitaram 

desenvolver atividades sequenciais lógicas que lhes garantissem o abastecimento dos mais 

diversos recursos necessários, a sua manutenção durante a guerra. Contudo o conhecimento 

adquirido pelos militares tem servido de legado para as organizações, nas quais tal conceito 

tem evoluído gradativamente. (FILHO; BERTÉ, 2009). 

No entanto, o usual conceito da logística empresarial tem tomado novas dimensões, 

levando em consideração não apenas a satisfação dos clientes através de preço, qualidade e 

agilidade, como também a crescente preocupação no que diz respeito ao meio ambiente, tanto 

por parte dos próprios consumidores como do governo, levando as organizações a adotarem 

estratégias logísticas para o recolhimento das embalagens de seus produtos. (CHAVES; 

BATALHA, 2006). 

 

Logística reversa 

O foco principal da logística empresarial, a princípio concentrava-se nos canais de 

distribuição diretos, de forma que os fluxos reversos não recebiam devida atenção. No entanto 

o acelerado crescimento produtivo, não foi capaz de acompanhar a preocupação a respeito da 

destinação final dos produtos fabricados, após serem consumidos, fato que acabou gerando 
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nas ultimas décadas um considerável acúmulo de lixo. Todavia grande parte dos produtos que 

são descartados no meio ambiente podem ser reaproveitados, cenário no qual Logística 

Reversa ganha significativa importância. Apesar de atual, tal conceito vem sendo estudado 

por grandes potências industrializadas como Inglaterra e Estados Unidos desde 1975, 

ganhando força na década de 90, devido a crescente preocupação, com as questões 

ambientais, levando a conscientização das empresas em minimizar perdas no processo de 

produção. (COMETTI, 2009) 

 O termo Logística Reversa, com o passar do tempo foi adquirindo várias definições de 

acordo com o ponto de vista de diferentes autores, uma das definições mais conhecida foi 

baseada no Concil of Logistics Managmente (CLM, 1993), segundo a qual “define Logística 

Reversa como sendo o papel da logística que trata da reciclagem, controle de desperdício e 

gerenciamento de materiais;”.  

Já de acordo com Rogers e Tibben-Lembk (1999, p.2 apud BARBOSA; OLIVEIRA, 

2012, p.4) Logística Reversa é definida como: 

 

Processo de planejamento, implementação e controle da eficiência, do custo 
efetivo do fluxo de matérias-primas, estoques em processo, produtos 
acabados e respectivas informações, desde o ponto de consumo até o ponto 
de origem, como o propósito de recuperar valor ou adequar o seu destino. 
 

Dias e Teodósio (2006, p.430) consideram que “Logística Reversa é um termo bastante 

genérico. Em seu sentido mais amplo, significa todas as operações relacionadas com a 

reutilização de produtos e materiais”.   

Contudo uma visão mais voltada para sustentabilidade, a Logística Reversa pode 

contribuir com a preservação ambiental através da criação de programas que desenvolvem 

ações sustentáveis, colaborando com a redução da poluição, bem como o desperdício de 

materiais e embalagens. Segundo Cometti (2009, p.45) “A retirada do campo de embalagens 

de agrotóxicos utilizadas, por exemplo, é uma atividade da LR que reduz consideravelmente o 

impacto ambiental destes produtos”.   

 



 

11350 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

Caminhos reversos das embalagens vazias de agrotóxicos 

Ao fazer uso de agrotóxicos são gerados alguns resíduos, no caso as embalagens vazias 

desses insumos, que segundo a Legislação Federal, deveriam ser depositados em covas a 

camadas geologicamente estáveis. No entanto, essas embalagens acabavam sendo descartadas 

de maneira incorreta, sem nenhum critério, comprometendo o solo, a água o ar e a saúde 

humana. De forma que, tais embalagens eram até mesmo reutilizadas por pessoas que não 

possuíam conhecimento a respeito das informações contidas nos rótulos (GOMES e 

PASQUALETTO, 2006). 

  Portanto de acordo com Cantos et al. (2008, p.11) “As embalagens vazias de 

agrotóxicos, quando abandonadas no ambiente ou descartadas em aterros e lixões, constituem 

potenciais fontes de contaminação.” 

Assim os resultados surpreendentes de contaminação do meio ambiente através de 

destinação inadequada ou desconhecimento das consequências causadas pelo uso excessivo 

de agrotóxicos, a descontrolada venda de tais insumos que deixam como resíduos as 

embalagens vazias, bem como a queima e o descarte aleatório das mesmas, despertou na 

sociedade maior consciência que passou a exigir maior fiscalização, controle e o cumprimento 

da legislação, tais ações em conjunto resultaram na positiva operação de retorno das 

embalagens vazias para as unidades de recebimento. 

 Segundo Barreira e Philippi (2002, apud CANTOS et al., 2008, p.11) 

 

Esse resultado, considerado alarmante por técnicos do Ministério, foi 
importante para impulsionar a aprovação da lei em 2000, e para o 
lançamento em 1999 da Campanha da Tríplice Lavagem de 
Embalagens Vazias de Agrotóxicos. A partir da entrada em vigor da 
Lei Federal 9.974/2000, regulamentada pelo Decreto 3.550/2000, teve 
início a criação do programa e do sistema de destinação das embalagens 
vazias de agrotóxicos, atribuindo responsabilidades aos agricultores, 
comerciantes e fabricantes.  
 

Sendo assim, para atender as exigências legais os agricultores, distribuidores e 

fabricantes passaram a ter a responsabilidade pelo preparo das embalagens para devolução aos 

seus canais reversos, armazenamento adequado e inutilização da embalagem, bem como pelo 

fornecimento das informações sobre procedimentos de lavagem, armazenamento e transporte, 

além do recebimento e destruição desses materiais (CANTOS et al. 2008).  
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MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo realizado teve como base o tipo de pesquisa exploratória, sendo esta utilizada 

quando a teoria existente para orientar a previsão é escassa, ou seja, a pesquisa exploratória é 

utilizada para expansão de melhor entendimento sobre o fenômeno, a partir de materiais já 

elaborados, como livros, artigos científicos, teses e dissertações (HAIR et al., 2005), alguns 

dos bancos de dados utilizados para consulta foram: SCIELO, ANPAD e SEMEAD. 

O procedimento metodológico da pesquisa é caracterizado como bibliográfico tal 

técnica é capaz de gerar em temas pouco estudados, a formulação de hipóteses ou 

interpretações, servindo de engrenagem para pesquisas posteriores (LIMA; MIOTO, 2007). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com as fontes de pesquisa, dentre estas livros, artigos científicos, teses e 

dissertações analisadas, logística reversa tem como função tanto realizar o retorno de 

produtos, materiais ou resíduos, para que os mesmos possam voltar ao seu ponto de origem e 

assim serem reprocessados e reutilizados, ou para que se realize o descarte final adequado 

desses materiais. 

Assim logística reversa se torna um instrumento que proporciona benefícios ambientais, 

econômicos, legais e fonte de agregação de valor à imagem corporativa. Promovendo assim, 

redução nos impactos causados ao meio ambiente devido ao descarte incorreto das 

embalagens vazias de agrotóxicos, uma vez que, os canais de distribuição reversos, como por 

exemplo, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV), procuram 

atuar de maneira a dar a esses resíduos o destino final correto, através de atividades que 

envolvem a lavagem, armazenagem, transporte e devolução de tais produtos, para que assim 

sejam reaproveitados ou destruídos adequadamente, evitando assim, maior degradação 

ambiental, desperdícios, além de promover ganhos econômicos. 
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CONCLUSÕES  

Ao desenvolver este trabalho, foi possível perceber a importância do processo de 

logística reversa, que contribui não apenas para a geração de ganhos econômicos nas 

organizações, como também, para a preservação do meio ambiente, evitando que mais 

recursos sejam retirados da natureza, além de evitar o acúmulo de lixo gerador de poluição.  

Da mesma forma, foi possível observar a importância de estudos mais aprofundados 

sobre a viabilidade de implantação dessa ferramenta que tantos benefícios pode, produzir para 

as organizações, meio ambiente e sociedade. 
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RESUMO: O mercúrio é um metal presente nas lâmpadas fluorescentes e apresenta fatores 
de risco ambiental e à saúde humana. A Logística Reversa das lâmpadas propõe ações e meios 
que viabilizam a sua coleta pelo setor empresarial para destinação final adequada. Inúmeras 
práticas passaram a ser adotadas em prol do desenvolvimento sustentável. Objetivou-se criar 
gráficos que permitam o melhor entendimento do problema exposto, o descarte incorreto de 
lâmpadas, por meio de resultados obtidos através de estudos e questionários aplicados, e a 
busca por soluções que possam ser aplicadas na área em estudo, a cidade de Lagarto, estado 
de Sergipe, de modo que promovam a sensibilização e garantam a relevância da pesquisa e 
seu aprofundamento e contribuição para estudos futuros. A viabilidade sustentável e solução 
da problemática requerem a criação de um canal de comunicação entre as empresas e a 
sociedade, de modo que os cidadãos sejam participantes ativos e conscientes da necessidade 
da Logística Reversa.  

Palavras–chave: educação ambiental, meio ambiente, resíduos sólidos, sustentabilidade 
 

REVERSE LOGISTICS OF FLUORESCENT LAMPS IN THE CITY OF 
LAGARTO/SE 
 
ABSTRACT: Mercury is a metal available in lightbulbs and it presents factors of risk to the 
environment and to the human health. The reverse logistic of lightbulbs proposes actions and 
ways to make possible its collection by the business sector for an adequate final destiny. 
Several practices started to be adopted in behalf of the sustainable development. It was aimed 
to create graphics that allow a better understanding of the exposed problem, the incorrect 
disposal of lightbulbs, through the obtained results from studies and questionnaires, and the 
search for solutions that may be applied in the area of study, Lagarto city in the state of 
Sergipe, in a way that they promote the sensibilization and guarantee the relevance of the 
research and its deepening and contribution for future studies. Sustainable feasibility and 
problematic solution require the creation of a communication channel between business and 
society, so that citizens are aware and active participants of the need for reverse logistic. 
KEYWORDS: environmental education, local environment, solid waste, sustainability 
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INTRODUÇÃO 

Suprir as necessidades humanas sem esquecer-se do conceito de sustentabilidade 

ambiental tem sido um desafio. Alvo de discussões midiáticas e pesquisas acadêmicas, os 

assuntos que versam sobre meio ambiente tem adquirido repercussão e surgem ideias para 

adoção de práticas em prol da sustentabilidade. 

O termo sustentabilidade provém do latim sustentare. Significa sustento, apoio, 

manutenção. O ideal sustentável abrange um conjunto de práticas adotadas para o 

aproveitamento dos recursos e não poluição do meio ambiente, e se perfaz em atitudes que 

viabilizam o desenvolvimento econômico e a preservação dos ecossistemas. 

Em dias atuais, grande parte das indústrias observam âmbitos sustentáveis. As práticas 

adotadas por essas indústrias, visando à preservação ambiental, recebem o nome de 

Sustentabilidade Empresarial. Segundo Jacobi (2003), a problemática da sustentabilidade 

assume neste novo século um papel central na reflexão sobre as dimensões do 

desenvolvimento e das alternativas que se configuram. O quadro socioambiental que 

caracteriza as sociedades contemporâneas revela que o impacto dos humanos sobre o meio 

ambiente tem tido consequências complexas, em termos quantitativos e qualitativos. 

Análogo a isso, há uma logística conhecida como Logística Reversa. De acordo com a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela lei 12.305 de 02/08/2010, a Logística 

Reversa pode ser definida como instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 

coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu 

ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 

A Logística Reversa das lâmpadas é importante quando se diz respeito à preservação da 

qualidade de vida e saúde. Diversas lesões dermatológicas podem ocorrer após contato, direto 

ou indireto, com os compostos de mercúrio. Entretanto, a dermatite de contato aguda é 

provavelmente a manifestação dermatológica mais comum secundária à exposição ao metal, 

devido à reação por irritação (CAPITANI et al., 2009). Como método preventivo relativo às 

doenças diretas ou contaminações em rios ou aquíferos, procurou-se a quantidade de mercúrio 

presente em cada lâmpada fluorescente para que se possa estimar quanto está sendo 

descartado no ambiente e adotar as práticas necessárias à redução deste valor. A quantidade 
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de mercúrio em uma lâmpada fluorescente pode variar de acordo com o tipo de lâmpadas, o 

fabricante e o ano de fabricação. Essa quantidade vem diminuindo significativamente com o 

decorrer dos anos (JÚNIOR E WINDMÖLLER, 2008). Segundo a National Electrical 

Manufacturers Association (NEMA), a quantidade de mercúrio em lâmpadas fluorescentes, 

entre 1995 e 2000, foi reduzida em cerca de 40% (RAPOSO e cols., 2003). Atualmente, a 

quantidade média de mercúrio em uma lâmpada fluorescente de 40W, segundo a U.S. EPA 

(United States Environmental Protection Agency) está em torno de 21 mg. 

A Logística Reversa é um dos meios possíveis para viabilização da sustentabilidade do 

problema em análise, o descarte de lâmpadas fluorescentes, que apresentam fatores de riscos 

ambientais e à saúde humana. O lixo comum é o fim frequente destes objetos tóxicos. Assim, 

a Logística Reversa das lâmpadas, segundo o Ministério do Meio Ambiente, propõe a 

minimização de seus efeitos nocivos, de modo que, a partir da coleta e restituição ao setor 

empresarial, os resíduos sólidos sejam reaproveitados e tenham destinação final adequada.   

  

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram realizados estudos visando à criação de um acervo de conhecimentos sólidos 

acerca da área em questão. Utilizaram-se livros, internet, além da formulação de questionários 

e sua aplicação nas áreas de comercialização de lâmpadas fluorescentes na cidade de Lagarto-

SE, seguida da criação de esquemas e gráficos para análise e compreensão do problema. 

Os questionários aplicados na área comercial do município de Lagarto, localizado na 

região centro-sul do estado de Sergipe, apresentavam uma proposta avaliativa acerca da 

existência ou não de pontos de coleta para lâmpadas, a destinação final dada a elas e a ciência, 

por parte dos lojistas, de que o lixo comum é local incorreto de descarte, bem como a 

aplicação efetiva da Logística Reversa na área em estudo. 

Após a aplicação dos questionários, foi realizada a produção de um gráfico em um 

programa de computador, disposto na figura 1, com os resultados obtidos. 

A metodologia da pesquisa ainda se utilizou dos seguintes passos: participação e 

apresentação em eventos que visem à sustentabilidade; projetos de conscientização e práticas 

sustentáveis; relatórios informativos sobre a problemática para serem enviados aos órgãos 
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responsáveis pelos lojistas e setores do meio ambiente, contendo o levantamento da 

problemática, os resultados obtidos através da pesquisa de campo e a proposta de uma 

solução.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram aplicados 25 questionários nas áreas de comercialização das lâmpadas 

fluorescentes em Lagarto, Sergipe. A figura 1 estabelece uma conexão entre o 

desconhecimento do conceito de Logística Reversa e a ausência de pontos de coleta para 

lâmpadas. Já a figura 2 indica que, a despeito da ciência quanto aos efeitos danosos ao 

ambiente causados pelo descarte inadequado de lâmpadas fluorescentes, o lixo comum é a 

principal via de despejo destes materiais.  

 

  

Figura 1. Gráficos formulados a partir dos resultados obtidos com os 
questionários aplicados na área comercial de Lagarto/SE. Os Autores, 2015. 

 

Os entrevistados, em quase sua totalidade, não dispunham de pontos de coleta e 

restituição das lâmpadas ao setor empresarial. A explicação a este fato se encontra nas 

respostas dadas quanto ao conceito de Logística Reversa, ao qual 84% dos entrevistados 

declararam não deterem conhecimento. 
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Figura 2. Gráficos formulados a partir dos resultados obtidos com os 
questionários aplicados na área comercial de Lagarto/SE. Os Autores, 2015. 

 

Em 64% dos questionários, os entrevistados reconheceram as consequências de 

degradação ambiental do descarte das lâmpadas no lixo comum. Contudo, 76% afirmaram ser 

este o destino final dado às lâmpadas em desuso no próprio estabelecimento. 

Afirmaram enviar as lâmpadas para pontos de reciclagem 8%, enquanto 12% dos 

entrevistados cumpriram as normas preconizadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 

quanto à Logística Reversa e restituíram as lâmpadas ao fornecedor. 

Ocorreram diversas limitações no decurso da pesquisa. Respostas foram concedidas de 

modo pouco claro, ocorreram soluções de baixa eficácia, além da dificuldade de comunicação 

para com os órgãos competentes. A este último entrave, está correlata a necessidade que se há 

de uma campanha de educação ambiental para os lojistas. Assim, lhes será dado 

conhecimento sobre os riscos e complicações do uso e descarte inadequado das lâmpadas. 

Portanto, medidas precisam ser tomadas, como: a distribuição de pontos de coleta e 

restituição ao setor empresarial nos locais de comércio das lâmpadas; incentivo à separação 

visando posterior reciclagem desses materiais, por parte da população, para descarte em um 

local a ser estabelecido. 
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CONCLUSÕES 

A Logística Reversa, prevista em lei pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, é 

indispensável para a redução da contaminação ambiental. Todavia, a má execução da lei é 

evidente no município de Lagarto, em Sergipe. 

Os entrevistados, bem como toda a comunidade, uma vez cientes dos riscos a que estão 

expostos, devem se comprometer a aplicar mudanças quanto às práticas que levam à 

degradação ambiental, propiciando melhorias na qualidade de vida e saúde. 

As limitações da pesquisa dizem respeito às questões práticas. A viabilidade sustentável 

e solução da problemática requerem não somente conscientização ambiental, como também 

incentivo social e criação de um canal de comunicação entre as empresas e a sociedade, de 

modo que os cidadãos sejam participantes ativos e conscientes da necessidade da Logística 

Reversa.  
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RESUMO: O objetivo deste artigo é refletir sobre a importância da logística reversa nas 
empresas, numa época em que observamos a expansão de produtos com ciclo de vida 
reduzido, junto à crescente preocupação de gestores quanto à sustentabilidade empresarial. 
Com esse propósito, utilizou-se a metodologia da pesquisa bibliográfica, considerando as 
contribuições de autores como Leite (2009), Lacerda (2002) e Barbosa et al. (2005), entre 
outros, através dos quais procurou-se destacar a evolução do conceito da logística reversa, as 
áreas que compõe o ciclo produtivo e os aspectos que influenciam os gestores a adotarem 
processos de logística reversa. Constatou-se que o bom gerenciamento de logística reversa em 
uma empresa pode agregar valores econômicos, sociais, ambientais e vantagens competitivas 
com relação ao mercado. 

Palavras–chave: logística reversa, empresas, sustentabilidade. 
 

REVERSE LOGISTICS IN CONTEMPORARY COMPANIES 
 
ABSTRACT: The purpose of this article is to reflect on the importance of reverse logistics in 
companies, at a time when we see the expansion of products with short life cycle, with the 
growing concern of managers on the corporate sustainability. For this purpose, we used the 
methodology of literature, considering the contributions of authors such as Leite (2009), 
Lacerda (2002) and Barbosa et al. (2005), among others, through which sought to highlight 
the evolution of the concept of reverse logistics, the areas that make up the production cycle 
and the factors influencing managers to adopt reverse logistics processes. It was found that 
good reverse logistics management in a company can add economic, social, environmental 
values and competitive advantages with respect to the market. 
KEYWORDS: reverse logistics, company, sustainability. 
 
 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo abrange reflexões sobre a utilização da logística reversa pelas 

empresas contemporâneas, diante da crescente preocupação com a sustentabilidade 

empresarial e reaproveitamento de materiais de forma que possa trazer vantagens para a 

organização. 

Nesse sentido, as seguintes questões norteiam a pesquisa: 

 a logística reversa pode trazer benefícios para uma empresa? 

 qual a importância da logística reversa em uma empresa contemporânea? 
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O fato é que, apesar de estarem cientes da importância de reutilizar, reciclar e retornar 

esses materiais ao ciclo produtivo, os gestores têm dificuldade ou desinteresse em empregar 

políticas de logística reversa nas empresas, por conta da dificuldade em medir o impacto do 

retorno de materiais e por causa da imagem de que o fluxo reverso não traz receita, somente 

custos para a empresa. Sabe-se que a logística reversa quando bem gerenciada pode ser a 

solução para diversos problemas, no que diz respeito a aspectos ambientais, econômicos e 

sociais. Diante disso, investigar a importância da logística reversa nas organizações contribui 

para um melhor entendimento sobre as diversas vantagens de reintegrar materiais descartados 

ao ciclo produtivo de uma empresa. 

Os primeiros conceitos de logística reversa foram elaborados ainda na década de 1970. 

Ao longo do tempo, os estudos foram aprofundados e ampliados. Um dos conceitos 

contemporâneos elaborados por Leite (2009, p. 17) define logística reversa como 

 

A área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo 
e as informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de 
pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo 
produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, agregando-
lhes valores de diversas naturezas: econômico, de prestação de 
serviços, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, dentre 
outros.  

 

Nessa perspectiva, esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre a importância da 

logística reversa nas empresas da contemporaneidade, época em que observamos a expansão 

de produtos com ciclo de vida reduzido, junto à crescente preocupação de gestores quanto ao 

desenvolvimento sustentável da empresa. 

Espera-se que essa pesquisa contribua para o fortalecimento dos estudos 

contemporâneos na área de administração e de logística reversa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se a metodologia da pesquisa 

bibliográfica, por meio do resgate de estudos científicos realizados por autores como Leite 

(2009), Felizardo (2005), Lacerda (2002) e Barbosa et al. (2005), entre outros, e divulgados 

em meio eletrônico.  
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Para Galvão (2010), através do levantamento bibliográfico é possível potencializar o 

conhecimento, evitar duplicação de estudos, detectar falhas das investigações e realizar 

estudos que supram as lacunas apresentadas pelas pesquisas já realizadas. Gil (2008) destaca 

algumas vantagens da pesquisa bibliográfica, a principal delas consiste no fato de permitir ao 

pesquisador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que 

poderia levantar diretamente. “Esta vantagem se torna particularmente importante quando o 

problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço” (GIL, 2008, p. 50). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os estudos precursores sobre logística reversa foram desenvolvidos ainda nas décadas 

de 1970 e 1980, tendo como foco o retorno de bens e os canais de distribuições reversos. Nos 

anos de 1990, o tema se expandiu no cenário empresarial, impulsionado pelo aumento de 

produtos em circulação no mercado (LEITE, 2009). Com a evolução nos estudos partir dos 

anos 2000, a logística reversa passou a abranger aspectos diferenciados, ligados à questão 

econômica e à preocupação ambiental com relação à destinação dos materiais, tornando-se, 

dessa forma, uma das inquietações da logística empresarial na contemporaneidade. 

Da mesma forma, o conceito de logística reversa também evoluiu ao longo do tempo. 

Inicialmente, o escopo da logística reversa era limitado, envolvia somente o processo em que 

os produtos e as informações seguem a direção oposta à logística convencional. A logística 

reversa era definida como o movimento de bens do consumidor para o produtor por meio de 

um canal de distribuição (LAMBERT; STOCK apud ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 1999).  

De acordo com Leite (2009), o desenvolvimento da logística reversa foi impulsionado, 

principalmente, por preocupações ligadas ao meio ambiente, ao descarte das embalagens de 

produtos, à recuperação e devolução destes ao fabricante e com relação aos produtos com 

defeito.  

No entanto, apesar de muitas empresas reconheceram a relevância do fluxo reverso, a 

maioria delas tem dificuldades ou desinteresse em implantar esse gerenciamento. Diversos 

fatores são apontados como empecilhos para a implementação da logística reversa nas 

empresas, a exemplo da dificuldade em medir o impacto do retorno de materiais bem como o 

desconhecimento da necessidade de controlá-lo (ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 1999); a 

falta de sistemas informatizados e integrados ao sistema de logística tradicional 

(CALDWELL, 1999); e a imagem de que o fluxo reverso não representa receitas, somente 

custos para a organização. 
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Shibao et al. (2010) destacam que na logística reversa, é normal que a empresa seja 

obrigada a recolher o produto ou o equipamento completo, mesmo que somente uma pequena 

parte possa lhes servir. Os autores exemplificam citando o reaproveitamento de partes dos 

invólucros das pilhas e baterias. Nesse caso, a empresa tem que captar a peça completa, 

inclusive a parte química, cuja recuperação nem sempre é vantajosa. Sob a ótica da logística 

reversa, o ciclo de vida de um produto não acaba com a entrega ao cliente, é necessário que 

materiais com defeito ou ultrapassados retornem ao fabricante, para serem reaproveitados, 

reparados ou descartados (LACERDA, 2002).    

Na contemporaneidade, o avanço tecnológico e o aumento na produção e variedade de 

bens com ciclo de vida cada vez menor impulsionaram o consumo, gerando grande 

quantidade de lixo, que se acumula descontroladamente, principalmente em países mais 

pobres. Com implantação da logística reversa nas empresas, esse lixo pode ser reutilizado e 

reciclado, retornando ao ciclo produtivo, ocasionando, inclusive, a geração de negócio e 

criação de empregos formais e informais, por meio de agentes coletores de recicláveis. “A 

logística reversa também propicia redução de custos, pois quando os produtos retornam, pode 

haver diminuição no consumo de energia elétrica, menor custo com extração de matéria-prima 

do meio ambiente, entre outros” (KLASSEN, 2012, p. 10).  

A logística reversa consiste na união de duas amplas áreas que compõem o ciclo do 

produto: pós-venda e pós-consumo. Na visão de Leite (2003), a logística reversa pós-venda 

representa o planejamento estratégico da organização quanto ao retorno dos bens 

insignificantemente aproveitados ou sem utilização, como por exemplo, quando fábricas 

erram na expedição de produtos ou possuem excessos de materiais em estoque. 

A logística reversa de pós-consumo, diferentemente do que ocorre com a pós-venda, 

planeja e controla os bens que atingiram a plenitude no seu ciclo de vida útil, ocasionado pela 

constante utilização ou pelos descartes oriundos dos processos industriais. Exemplo de 

logística reversa pós-consumo é o recolhimento por parte dos fabricantes de baterias, pilhas, 

garrafas, entre outros produtos descartados pelo consumidor. Leite (2003) afirma que 

resíduos, quando bem direcionados, voltam para o ciclo produtivo por meio da reciclagem, 

canais de desmanche ou reuso, gerando resultados financeiros.  

Os canais de reuso consistem no reaproveitamento de produtos, de forma em que se 

possa manter a função que desempenha, estendendo, dessa forma, sua vida útil. Já os canais 

de desmanche, como o próprio nome indica, consistem na desmontagem de bens pós-

consumo, tendo como objetivo o reaproveitamento dos materiais. Os componentes em 

condições de uso “são enviados, diretamente ou após remanufatura, ao mercado de peças 
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usadas, enquanto que os materiais inservíveis são destinados a aterros sanitários ou são 

incinerados” (LEITE, 2003, p. 07). 

O conjunto de técnicas que tem por finalidade aproveitar os produtos descartados, 

retirando sua matéria prima e utilizando-a na fabricação de novos produtos é conhecido como 

reciclagem. De acordo com Leite (2003), esse processo é realizado em diversas etapas, que 

vão desde a coleta de material ou produto, seleção do material que será reaproveitado, 

preparação para o reaproveitamento, processo industrial e conseqüente reintegração do 

material reciclado à produção, sob forma de matéria-prima. Para as empresas de reciclagens, 

normalmente, os materiais recuperados são mais baratos que a matéria prima original. Com o 

gerenciamento de logística reversa, levando em consideração o transporte e a armazenagem 

desses produtos, a empresa poderá obter vantagens econômicas, relacionadas à 

responsabilidade ambiental e à imagem da organização. 

O prejuízo à imagem corporativa é um dos aspectos que mais motivam as empresas a buscar 

processos sustentáveis, visto que “o foco de atuação da logística reversa envolve a reintrodução dos 

produtos ou materiais à cadeia de valor através do ciclo produtivo ou de negócios e, portanto, um 

produto só é descartado em último caso” (CHAVES; MARTINS, 2005, p. 3). O fato é que, em meio à 

acirrada concorrência, as empresas que possuem um bom gerenciamento de logística reversa tendem a 

se sobressair no mercado, uma vez que podem atender seus clientes de forma diferenciada 

(BARBOSA et al., 2005). 

As legislações recentes e as constantes preocupações ambientais têm incentivado as 

empresas a desenvolverem gerenciamento de logística reversa, visto que o fabricante cada vez 

mais é responsabilizado por todo o ciclo de vida do produto que coloca no mercado. Dessa 

forma, a logística reversa está ganhando espaço nas empresas, quer seja devido à necessidade 

de recalls; à troca de produtos com defeito ou que tenham sido devolvidos por conta de 

desistência do consumidor; ou, ainda, pela responsabilidade do descarte correto de bens 

perigosos. Na visão de Lacerda (2002) há três principais causas que levam as empresas a 

adotarem gerenciamento de logística reversa: 

a) questões ambientais: há uma tendência de que as empresas sejam 

responsabilizadas pelo produto em todo o seu ciclo de vida, incluindo o seu destino quando 

entregues aos clientes e os danos ambientais que ele pode causar. Há, ainda, outro aspecto que 

está relacionado ao aumento de consciência ecológica dos clientes, que exigem das empresas 

mais responsabilidade ambiental quando aos seus produtos. “Isto tem gerado ações por parte 

de algumas empresas que visam comunicar ao público uma imagem institucional 

“ecologicamente correta”” (LACERDA, 2002, p. 01-02).  
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b) concorrência - diferenciação por serviço: os varejistas acreditam que os 

consumidores  valorizam mais as empresas que possuem políticas liberais do retorno de 

produtos. Dessa forma, passaram a desenvolver uma estrutura de recebimento, classificação e 

expedição de produtos retornados, assumindo riscos pela existência de produtos danificados. 

Aliás, essa é uma tendência reforçada pela legislação de defesa do consumidor, garantindo-lhe 

o direito de devolução ou troca.  

c) redução de custo: a implantação de processos de logística reversa traz 

vantagens econômicas para as empresas, com relação à utilização de embalagens retornáveis 

ou reaproveitamento de materiais para a produção. “Além disso, os esforços em 

desenvolvimento e melhorias nos processos de logística reversa podem produzir também 

retornos consideráveis, que justificam os investimentos realizados” (LACERDA, 2002, p. 02). 

Em suma, as empresas que adotam a logística reversa são impactadas por diversos 

fatores. Os ambientais afetam suas matérias-primas e seus produtos finais, através da 

destinação do pós-venda ou pós-consumo, que geram, ainda, vantagens competitivas, e os 

aspectos econômicos que afetam os lucros e o desenvolvimento sustentável da empresa. 

 

CONCLUSÕES 

A logística reversa pode ser entendida como a área da logística empresarial que 

gerencia o processo de retorno dos produtos de pós-venda ou pós-consumo ao ciclo produtivo 

ou de negócios, utilizando canais de distribuição reversa. Há diversas alternativas de destino 

para esses produtos, como a reciclagem, o reprocessamento e devolução ao mercado, ou ainda 

o descarte em forma de lixo em depósito adequado. 

Foi possível constatar que, em uma época de consumo desenfreado e de produção de 

materiais com clico de vida reduzido, é imprescindível se discutir estratégias de retorno dos 

bens à empresa, de forma que possa agregar valores econômicos, sociais, ambientais e 

vantagens competitivas com relação ao mercado. 

Na atualidade, o produtor é legalmente responsável por todo o ciclo de vida dos 

materiais, portanto, deve repensar qual o destino das mercadorias após serem descartadas pelo 

cliente. Além disso, o reaproveitamento desses produtos pode contribuir para a redução dos 

custos com matéria prima e até o desenvolvimento de novas mercadorias elaboradas a partir 

de material reutilizado.  
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Em suma, a implantação da logística reversa em uma empresa contemporânea 

contribui para que os gestores se conscientizem quanto à existência do problema das 

devoluções de materiais e os impactos de seus efeitos na empresa. Da mesma forma, colabora 

para melhoria nos processos internos, na vantagem competitiva em relação aos seus clientes e 

fornecedores bem como na responsabilidade social e ambiental da empresa, contribuindo para 

o desenvolvimento sustentável e para uma boa imagem corporativa frente à concorrência. 
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RESUMO: Neste artigo apresentamos parte da pesquisa e análise de similares desenvolvida 
no Projeto de Extensão "Projeto Gráfico do Manual do estudante do IFPE Campus Olinda". O 
projeto tem o intuito de transformar o regimento do IFPE, intitulado "Organização 
Acadêmica" em manual do estudante, que utilize os princípios de design da informação. O 
público alvo abrange, em sua maioria, estudantes recém-saídos do ensino médio. Para cumprir 
tal objetivo, foi realizado um levantamento de manuais do estudante de instituições de ensino 
de todo mundo. Estes manuais foram catalogados e tiveram nesta etapa inicial os seguintes 
elementos classificados: grid e imagem. Expomos aqui os resultados desta primeira etapa, 
bem como a análise geral dos similares encontrados. 

Palavras–chave: projeto gráfico, diagramação, informação, manual do estudante. 
 

STUDENT MANUAL: A STUDY THROUGH  
THE LAYOUT OF STUDENTS MANUALS 
 
ABSTRACT: This article shows part of research developed by the extension project 
“Graphic Design of Student Manual of Federal Institute of Pernambuco – Campus Olinda”. 
This project aims translate the internal rules of IFPE, named “Academic’s Organization” in a 
student’s handbook, that uses a high level of info design principles. The target of this project 
is the high school graduates. To meet this goal was realized a search of student’s guide of 
worldwide academic institutions. This guides were cataloged and, in this initial phase, they 
had the following elements classified: grid and images. We show here the results of this first 
phase and the general analyses of the student’s guide.  
Keywords: graphic design, layout, information, stundent’s guide.  
 

1. INTRODUÇÃO 

Em toda peça gráfica e informacional, é necessário um estudo sobre sua diagramação. A 

diagramação concentra os elementos do discurso gráfico do projeto, aliando a tipologia e o 

ritmo da mensagem, indo além de um mero exercício de cálculos, espaços e escolhas de 

tipografias (SILVA, 1985).   
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Regimentos institucionais, por sua importância, constituem uma categoria de 

documento que deve ser profundamente analisada à luz dos conceitos de diagramação. Estes 

documentos são desenvolvidos para a boa compreensão do funcionamento de determinada 

instituição, mas geralmente se restringem à linguagem verbal, não utilizando os mais variados 

recursos que o design gráfico provém para melhor compreensão da informação. Nesta 

pesquisa apresentaremos o estudo dos regimentos internos de instituições de ensino voltados 

para a apreciação dos estudantes, ou seja, os Manuais do Estudante.  

Os Manuais do Estudante são ferramentas de informação importantes para a vida 

acadêmica. Eles são utilizados para explicitar os deveres e direitos estudantis perante a 

instituição de ensino, legislação interna, organograma hierárquico, dentre outros objetivos. 

Neste contexto, este artigo traz parte da pesquisa e análise de similares do projeto de 

extensão “Projeto gráfico do manual do estudante do IFPE Campus Olinda”. O IFPE possui 

um regimento interno intitulado "Organização Acadêmica", no qual estão dispostas todas as 

regras administrativas e pedagógicas, direitos e deveres dos estudantes. Este documento 

detém um texto formal e técnico, que não dialoga devidamente com o perfil dos discentes dos 

cursos técnicos subsequentes, formados em sua maioria por estudantes recém-saídos do 

ensino médio. Como consequência, a maior parcela dos estudantes não se interessa na leitura 

do regimento, perdendo possibilidades oferecidas pela instituição, ou mesmo descumprindo 

regras que prejudicam sua vida acadêmica, culminando inclusive em desistências. Este artigo 

descreve o estudo inicial para o desenvolvimento do Manual do Estudante do Campus Olinda 

do IFPE, cujo objetivo é tornar a informação mais fácil, dinâmica e acessível, fazendo uso de 

infográficos e sólido apoio de imagens para o seu público-alvo: os estudantes da instituição.  

O projeto é inovador visto que apresenta um outro paradigma ao acesso desse tipo de 

informação burocrática acadêmica. Ele visa auxiliar o combate à evasão e ao mesmo tempo 

promover os cursos do campus, as políticas de incentivo ao discente, dentre outras 

informações essenciais à vida acadêmica. Há alguns estudos que tangenciam esta pesquisa, 

como os estudos de TELES et.al (2014) e Lerm (2010). Logo, o objetivo dessa pesquisa é 

explicitar e categorizar os elementos de diagramação utilizados nos Manuais de Estudantes 

das instituições de ensino mais importantes do mundo, visando estabelecer diretrizes para o 

desenvolvimento do Manual do Estudante do IFPE Campus Olinda.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

Nesta subseção serão expostos os elementos de diagramação estudados no projeto, a 

relevância dos mesmos, bem como exemplos de aplicabilidade bem-sucedidas. Um projeto de 

diagramação tem como um dos seus princípios a utilização de um "Grid", propriedades 

importantes para a boa legibilidade de uma peça gráfica (SILVA,1985). Outro elemento 

importante para o entendimento de uma peça informacional são as imagens.  

Nesta pesquisa, estabeleceu-se que seriam analisados os chamados "Manuais do 

Estudante", um documento oficial disponibilizado por instituições de ensino no qual se 

descrevem as regras, deveres e direitos dos estudantes em relação a organização. Dentre os 

manuais encontrados, foram escolhidos para o estudo específico, os manuais de instituições 

de nível superior.  O crescimento da oferta de cursos de graduação no país e crescente acesso 

à educação em universidades internacionais, a complexidade e a grande carga de informação 

disponibilizada aos seus estudantes serviram de motivação para esta escolha. Esta pesquisa 

apresenta características quantitativas, pois são utilizados o emprego da contabilização, tanto 

nas modalidades de coleta de dados, quanto no tratamento dessas apor meio de técnicas 

estatísticas simples e complexas (RICHARDSON, 1989). Para a execução da pesquisa, foram 

definidas 3 fases metodológicas: (1) estudo teórico, (2) processo de seleção de manuais do 

estudante, (3) coleta de dados. As etapas são descritas a seguir: 

2.1 Estudo Teórico 

Para ser feito uma pesquisa de catalogação de elementos gráficos é preciso identificar 

quais são e como se apresentam tais elementos. Durante as reuniões do projeto, foi decidido 

que seria necessário avaliar os projetos gráficos dos manuais de estudante, classificando itens 

como: tipo de grid, formato, elementos da linguagem gráfica, organização do conteúdo, dentre 

outros. Neste artigo apresentamos a pesquisa referente aos conceitos de aplicação de Grids e 

Imagens. Considerando que existem vários estudos e autores que tratam sobre o tema, 

delimitou-se como base de estudos os textos produzidos por Samara (2007) e Tondreau 

(2009).  

De acordo com Samara (2007), um grid consiste num conjunto específico de relações 

de alinhamento que funcionam como guias para distribuição de elementos num formato. 

Conforme o autor, o primeiro passo para se criar um grid é avaliar qual tipo de estrutura será 

capaz de atender às necessidades específicas do projeto. Sendo assim, avaliar o grid dos 

manuais de estudante, corroboraria para o entendimento de como a informação foi pensada e 

arquitetada para atender às necessidades deste público. Samara (2007) classifica os grids em 
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quatro tipos básicos: (1) retangular, caracterizado por acomodar textos corridos como 

ensaios e romances; (2) colunas, grid mais flexível, podendo ser utilizado para separar 

diversos tipos de texto ou mesmo informação; (3) modular, grid de colunas com muitas 

linhas horizontais; (4) hierárquico, este grid tem largura de colunas e entre colunas variável, 

sendo caracterizado por sua flexibilidade (fig. 1).  

    
 
 Figura 1. Em sequência, os tipos de grid descritos por Samara (2007): (1) retangular, 
(2) colunas, (3) modular e (4) hierárquico. 
 

Camargo (1995) afirma que imagens podem ser utilizadas como: pontuação do texto; 

auxiliar na descrição de objetos, cenários, etc.; apoio narrativo; representação de uma ideia; 

aporte lúdico ou função estética.  Assim, esses dois elementos foram os pontos principais de 

análise. 

2.2 Processo de Seleção dos Manuais de Estudantes 

Apesar do objetivo do projeto é desenvolver um manual do estudante para o IFPE, a 

pesquisa de similares ocorreu com manuais de instituições de ensino superior, pois eram os 

mais acessíveis e poderíamos fixar um critério de seleção dos mesmos. 

Como meio de escolher quais instituições teriam seus Manuais do Estudante 

pesquisados, foi utilizado o “RUF – Ranking Universitário Folha”, da Folha de São Paulo. O 

RUF utiliza metodologia baseada nos rankings internacionais, como o Times Higher 

Education e Quacquarelli Symonds. O ranking classificou 191 instituições de ensino do 

Brasil. Para essa pesquisa, foram pesquisadas as 15 primeiras posições do Ranking 

Universitário Folha 2015. 

Já para a seleção das universidades internacionais, foi utilizado o ranking 

disponibilizado pela Academic Ranking of World Universities34 (ARWU). A ARWU considera 

e faz o ranking das universidades por critérios de qualidade de educação, pesquisa e 

performance dos seus professores, estudantes e egressos. No ano de 2015 foram avaliadas 500 

universidades, aos quais seriam utilizadas as 15 primeiras do ranking para a nossa pesquisa. 

                                                           
34 http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2015.html 
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Contudo, o ranking é predominantemente formado por universidades dos Estados Unidos, 

logo, para aumentar a diversidade cultural e social da pesquisa, utilizamos as 10 primeiras 

posições em ordem, e as 5 primeiras universidades não norte-americanas a aparecer no 

ranking.  

É importante considerar que os manuais coletados são documentos digitais, 

disponibilizados nos seus sites institucionais. Não foi analisado nessa pesquisa, a usabilidade 

dos sites ou qual o nível de dificuldade encontrado pelos estudantes para localizar o Manual 

do Estudante nos respectivos ambientes virtuais.  

A busca inicial se deu por meio de utilizações de palavras chaves nas ferramentas de 

busca dos sites institucionais. “Manual”, “Manual do Estudante”, “Regras”, “Livro de 

Regras” foram as palavras-chave utilizadas, e suas respectivas traduções em inglês, francês e 

alemão. Se não houvesse resultado positivo na ferramenta de busca, a busca era realizada 

página à página no ambiente virtual. Vale ressaltar que nem todos os Manuais do Estudante 

utilizados são do ano de 2016, porém foram os mais atualizados disponibilizados nos sites das 

instituições.  

2.3 Coleta de Dados 
Na tabela 1 estão indicadas todas as instituições de ensino que tiveram seus manuais 

analisados. Como resultado do RUF e da ARWU, a lista é formada por 15 universidades 

nacionais e 15 universidades internacionais. 

Tabela 1. 15 primeiras posições do RUF – Ranking Universitário Folha 2015. IFPE, 2016. 

USP UFMG UFRJ UFRGS UNICAMP* 
UNESP URPR UNB UFSC UFPE 
UERJ* UFBA PUC-SP UFSCAR UFF* 

Fonte: Ranking Universitário Folha. Acessado em: 25 de abril de 2016. 

  

Não foi encontrado nos sites da UFF, UERJ e UNICAMP um documento oficial nos 

moldes dos Manuais de Estudantes.  
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Tabela 2. 10 primeiras posições e as 5 primeiras posições de universidade não-norte 

americanas segundo o ARWU – Academic Ranking of World Universities 2015. IFPE, 2016. 

 

Harvard 
University 

Stanford 
University 

MIT University of 
Cambridge 

Princeton 
University 

Caltech Columbia 
University 

University of 
Chicago 

University of 
Oxford 

University of 
California 

University 
College London 

Swiss Federal 
Institute of 
Technology 
Zurich 

The University 
of Tokyo 

University of 
Compenhagen 

University of 
Paris-Sud (Paris 
11) 

Fonte: Academic Ranking of World Universities. Acessado em: 25 de abril de 2016. 

 

Foram analisados individualmente os Manuais do Estudante de cada instituição de 

ensino. Esta fase da pesquisa durou um mês, e foi realizado por uma equipe composta por 

professores e estudantes. Foi utilizado o Google Drive™ e o Google Docs™ no registro da 

pesquisa, pois proporcionam ferramentas de edição e escrita colaborativa instantânea.    

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O primeiro elemento estudado foi o tipo de Grid mais comumente utilizado na 

diagramação dos Manuais de Estudantes das instituições de ensino nacionais e internacionais. 

O grid do tipo Retangular é amplamente utilizado, com 24 ocorrências nos manuais 

analisados. O grid do tipo colunas acontece em 3 manuais. Nos manuais selecionados, não há 

a ocorrência de grids do tipo Modular e Hierárquico.   

 

Figura 2. Tipos de Grid e sua frequência nos Manuais analisados. IFPE, 2016. 

 

O número médio de páginas dos Manuais estudados foi de 76. Porém, quando separados 

por tipo de Grid a diferença é representativa. Os manuais que utilizam o grid retangular têm 
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79 páginas em média, já os que utilizam o grid de colunas possuem média de 50 páginas. 

Esses números podem ser um indício na predileção da utilização dos tipos de grid.  

Os grids do tipo retangular são recomendados para acomodar textos longos e corridos, 

porém os Manuais de Estudantes são pautadas por informações pontuais, que não 

necessariamente precisam ter o texto interligado em parágrafos. Ou seja, apesar da expressiva 

utilização do grid retangular, não é o tipo de grid mais indicado para a situação.   

                     

Figura 3.  Exemplos de Manuais de Estudantes com grid Retangular. UFMG à 

esquerda, Caltech à Direita. 

 

Os tipos de grid mais indicados para o tipo de texto presente nos Manuais são as 

colunas e, principalmente, modulares. Nos poucos Manuais que utilizaram o grid de coluna é 

visível a preocupação com a legibilidade e entendimento do texto. Porém, nenhum manual 

estudado utiliza o grid modular.  
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Figura 4. Exemplos de Manuais de Estudantes com grid Colunas. PUC-SP à esquerda, 

Cambridge à Direita. 

 

Os estudos das imagens presentes nos Manuais do Estudante passaram por duas etapas 

de análise. A primeira análise se deu pela verificação da existência ou não de imagens 

presentes nos Manuais. Depois dessa análise, foi feito uma verificação em relação ao objetivo 

da imagem no documento, reconhecendo os conceitos de Camargo (1995) como base para 

este estudo. Há Manuais que contém mais de um tipo de imagem, assim foram contabilizados 

acumuladamente aos resultados finais.  

 

 

Figura 5. Tipos de Imagens e sua frequência nos Manuais do Estudante analisados. 

IFPE, 2016. 

 

Camargo (1995) afirma que o uso de imagens tem influência direta na boa 

compreensão de uma peça informacional. Porém, notou-se que apenas em 8 dos Manuais do 

Estudante utilizados possuem algum tipo de imagem descritiva. Ou seja, a maioria dos 
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manuais utilizam imagens dos logos das instituições ou de modo a pontuar começos e fim de 

capítulos.  

                            

Figura 6. Exemplos de Manuais de Estudantes com imagens descritivas. ETH Zurich 

à esquerda, UFPR à direita. 

 

A utilização massiva do grid retangular faz com que os Manuais do Estudantes já se 

apresentem aos seus leitores em texto corrido, tornando a leitura monótona. Assim, seria 

ainda mais importante a inserção de imagens descritivas ou narrativas para o auxílio na 

compreensão do texto. A primeira opção ocorre poucas vezes, a segunda opção não ocorre 

nenhuma vez nos Manuais estudados.  

. 

CONCLUSÕES 

O estudo sobre diagramação é parte importante para o desenvolvimento de uma peça 

informacional. O Manual de Estudante, por sua função vital no arranjo acadêmico, deve ser 

fácil de ler e entender. Entender como os Manuais se apresentam como peça informacional, 

nos mostra que quem os produz não demonstra cuidados com questões básicas de 

diagramação. Já que para os textos presentes nos Manuais, é recomendado a utilização de um 

grid modular ou, ainda, de colunas.  

A utilização de imagens descritivas, de modo a auxiliar no entendimento do texto, 

também é pouco aplicada nos Manuais pesquisados. Dos 27 manuais, apenas 8 utilizam-se de 

imagem descritivas, enquanto 4 não utilizam nenhuma imagem. Esses resultados vão de 

encontro com os conceitos defendidos por Camargo (1995).  
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O Manual do Estudante é apenas um tipo de documento oficial que pode ser impactado 

na aplicação das boas prática de diagramação. Não foi encontrado, durante a nossa pesquisa, 

nenhum trabalho sobre a diagramação de Manuais de Estudante. Considerando que o universo 

da pesquisa, e a pequena amostra coletada, este estudo é o ponto de partida para a 

investigação desse tipo de documento em outras instituições, sejam educacionais, comerciais 

ou governamentais.  
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RESUMO: A intensa urbanização ocorrida na cidade de Fortaleza trouxe diversas mudanças 
para a população e para o espaço urbano. O crescimento acelerado da população provocado, 
principalmente, pelo êxodo rural, a partir da década de 1970, ocasionou um aumento 
significativo no número de edificações, ruas, avenidas, nem sempre acompanhado por novos 
espaços de encontro e lazer. A praça pode ser definida, de maneira ampla, como sendo 
qualquer espaço público urbano, livre de edificações que propicie a convivência, o trabalho ou 
o lazer para os seus usuários. Atualmente, Fortaleza está dividida em 119 bairros que estão 
distribuídos, administrativamente, em sete Secretarias Executivas Regionais - SER, e possui, 
oficialmente, 475 praças dos mais variados tipos, formas, tamanhos e usos. Esta pesquisa teve 
como objetivo o mapeamento e a identificação das diversas praças existentes na SER I e na 
SER do Centro (SERCEFOR). As praças foram mapeadas utilizando-se dados e registros 
fornecidos por empresas públicas e privadas e, para isto, foram realizadas visitas técnicas para 
análise, observação e realização de registros fotográficos e filmagens. Durante a pesquisa 
observou-se que algumas informações, no que se refere à localização das praças, fornecidas 
pelo poder público municipal, não correspondiam com o encontrado nos mapas e nas visitas 
de campo, e dessa forma, oito praças não foram mapeadas. 

Palavras–chave: área verde, espaço urbano, localização, metrópole 
 

MAPPING AND IDENTIFICATION OF SQUARES OF THE CITY OF 
FORTALEZA-CE 
 
ABSTRACT: The intense urbanization which happens in Fortaleza has brought numerous 
changes to the population and to the urban space. The rapid population growth caused mainly 
by the rural flight from the 70’s has led to a significant increase in the number of buildings, 
streets, avenues, which has not often been followed by new meeting and leisure spots and 
facilities. The square can be defined, broadly, as being any public urban space, free from 
buildings, which fosters hanging out, working and/or leisure opportunities for its attendants. 
Currently Fortaleza is divided into 119 neighborhoods, which are administratively distributed 
among seven Regional Executive Offices – SER – and has officially 475 squares of diverse 
kinds, shapes and utilization. The objective of this research is the mapping and identification 
of the various types of squares which belong to the SER I and downtown SER (SERCEFOR). 
The squares were mapped by the use of data and records provided by public and private 
enterprises, and for that matter technical visits were carried out for the analysis, observation 
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and photo and video recording. During the research it was noticeable that some information 
regarding localization of the squares, provided by the municipal public power, did not 
correspond to the findings on the maps nor in the field trips, thus eight squares were not 
mapped. 
KEYWORDS: green area, urban space, localization, metropolis 
 

INTRODUÇÃO 

A fundação de Fortaleza-CE ocorreu em 13 de abril de 1726, quando a povoação do 

Forte Nossa Senhora da Assunção foi levada à condição de vila, mas foi somente, em 1823, 

que foi elevada à categoria de cidade.  

Com seus 290 anos, a cidade sofreu grandes transformações em seus espaços públicos, 

ocasionadas, principalmente pelo acelerado crescimento populacional. 

Fortaleza possui, atualmente, a maior densidade demográfica do país, com 

8.227,82hab/m², de acordo com as Estimativas da População para junho de 2015, realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015). 

A cidade de Fortaleza está dividida em 119 bairros e possui 475 praças dos mais 

variados tipos, tamanhos, formas e usos. 

A praça é um local de convívio coletivo que vê sofrendo várias mudanças ao longo da 

história. O espaço urbano tido com precursor das praças foi a ágora, na Grécia. A ágora grega 

era um espaço aberto, normalmente delimitado por um mercado, no qual se praticava a 

democracia direta, visto ser este o local para discussão e debate entre os cidadãos (MACEDO 

e ROBBA, 2002).  

Já na Roma antiga a praça denominava-se como fórum, contudo tinha as mesmas 

funções e utilidades da Ágora, na Grécia. Morfologicamente são classificadas em duas 

tipologias básicas, sendo a primeira a praça do mercado, e a segunda a praça da igreja 

(denominada adro). Aparecem também outras classificações como as destacadas por Zucker 

(1959 apud SEGAWA, 1996) e que classificam morfologicamente as praças medievais em 

categorias que poderiam ser resumidas da seguinte forma: praças dos mercados; praças das 

entradas das cidades; praças como o centro da cidade; adro de igreja e praças agrupadas 

(praças distintas como a do mercado e a da igreja, espacialmente relacionadas na trama 

urbana), isso devido às variações de praça encontrada nesse período. 
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As praças, ao longo do tempo, vêm modificando seus aspectos de acordo com o período 

e o contexto vivido, porém permanece basicamente com mesma finalidade. Quanto às funções 

das praças, tem-se que diferentes autores exprimem-nas das formas as mais diversas, indo do 

romantismo à praticidade.  

Segundo Webb (1990) as praças oferecem excitação e descanso, comércio e cerimônias 

públicas, um lugar para encontrar amigos e ver o mundo passar.  

Para Lamas (2004), a praça é o lugar intencional do encontro, da permanência, dos 

acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações da vida urbana e comunitária e, 

consequentemente, de funções estruturantes e arquiteturas significativas. Lugar fundamental 

da vida social, espaço de encontro, de trocas de palavras e mercadorias, a praça. E para 

Casseti e Lietti (1995), a praça é considerada como o âmbito da visibilidade, onde aparecer 

significa existir na qualidade de ator social. 

A pesquisa teve como objetivo a identificação e o mapeamento das diversas praças 

existentes na cidade de Fortaleza, mais especificamente, na Secretária Executiva Regional do 

Centro (SERCEFOR) e na Secretária Executiva Regional I. 

Espera-se que essa pesquisa possa contribuir com os órgãos responsáveis pela preservação, 

conservação e manutenção dos espaços públicos (sejam eles organizações públicas, privadas ou 

filantrópicas), para que os mesmos possam dar a atenção necessária às praças do município, a fim 

de gerar espaços públicos que promovam o lazer e entretenimento, possibilitando assim, uma 

melhor qualidade de vida para a população da cidade de Fortaleza. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi iniciada com a realização uma breve revisão bibliográfica sobre a 

história da cidade de Fortaleza, destacando suas principais praças e a importância atribuída às 

mesmas no desenvolvimento da cidade ao longo do tempo, identificando os primeiros polos 

populacionais e o surgimento das primeiras praças, levando em consideração suas utilizações 

e funções no contexto histórico. 
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Para o levantamento, identificação e mapeamento das praças tomou-se como ponto de 

partida a relação de todas as praças reconhecidas, oficialmente, pela Prefeitura Municipal de 

Fortaleza.  

Utilizaram-se, também, bases cartográficas digitalizadas e impressas em diversas 

escalas variadas, assim como imagens satélites disponibilizadas pelos programas Google 

Maps e Google Earth, com auxílio da ferramenta Street View, para uma melhor visualização 

dos espaços urbanos da cidade. 

As visitas de campo foram realizadas nos meses de abril a junho, para análise, 

observação e realização de registros fotográficos e filmagens. 

A cidade de Fortaleza é administrativamente dividida em sete Secretarias Executivas 

Regionais – SER. Esta pesquisa tem como objetivo realizar o mapeamento das praças 

existentes nos bairros que compõem a Secretaria Executiva Regional I (SER I) e a Secretaria 

Executiva Regional do Centro (SERCEFOR), conforme mostrado por meio da Figura 1. 

 

Figura 1. Divisão Administrativa da cidade de Fortaleza em Secretarias 
Executivas Regionais. IFCE, 2016. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 2 estão representados os limites da Secretaria Executiva Regional do 

Centro (SERCEFOR), com o mapeamento e distribuição das praças localizadas. 

 

 
Figura 2. Mapeamento das praças existentes na Secretaria Regional Executiva 
Regional do Centro (SERCEFOR). IFCE, 2016. 
 
Durante a pesquisa foram mapeadas 27 praças na Secretaria Executiva Regional do 

Centro. 

A Praça José Bonifácio (Praça do 5° Batalhão) está relacionada como fazendo parte da 

SERCEFOR, contudo, pelos limites atuais das Secretarias Executivas Regionais a referida 

está localizada na SER IV. 

Na mesma relação oficial está relacionada a Praça da Avenidinha, no entanto, não existe 

nenhum endereço associado para que o mapeamento pudesse ter sido realizado e não foi 

encontrada, durante a pesquisa, nenhuma referência na literatura a praça com essa 

denominação. 

Na Figura 3 estão representados os limites da Secretaria Executiva Regional I, com 

a distribuição das praças mapeadas durante a pesquisa. 
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Figura 3. Mapeamento das praças existentes na Secretaria Regional Executiva 
Regional I. FCE, 2016. 

 
A Secretaria Executiva Regional I (SER I) é composta por quinze bairros, a saber: Vila 

Velha, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, Barra do Ceará, Floresta, Álvaro Weyne, Cristo 

Redentor, Ellery, São Gerardo, Monte Castelo, Carlito Pamplona, Pirambu, Farias Brito, 

Jacarecanga e Moura Brasil. 

Das 65 praças relacionadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, 60 praças foram. 

Destas 11 não possuíam denominação oficial e 12 foram recém reformadas com a 

implementação dos projetos Praça Amiga da Criança que utiliza como critérios de escolha dos 

locais onde estão sendo instalados os parques pontos como: áreas mais populosas, de grande 

vulnerabilidade social e que possuam menos opções de lazer. A quantidade de equipamentos 

instalados em cada praça depende do espaço disponível e, na maioria das vezes, inclui 

gangorras, escorregadores e carrosséis, dentre outros. Muitas delas foram contempladas, 

também, com o Projeto Academia ao Ar Livre. 

As praças da SER I contempladas com tais projetos foram: 1. Praça Carnaubal; 2. Praça 

Ironte (Comunidade Frei Galvão); 3. Praça do Conjunto dos Bancários; 4. Praça Padre 

Santana; 5. Praça Percide Benício Rodrigues (Praça dos Ferroviários ou Marcílio Prestes de 

Queiroz); 6. Praça Rua Hugo Rocha; 7. Praça São Cura D’Ars; 8. Areninha Pirambú; 9. Praça 

Santa Edwiges; 10. Areninha Thauzer Parente; 11. Polo de Lazer do Jardim Iracema. 
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Outro projeto existente é o de Adoção de Praças Públicas e Áreas Verdes, onde o poder 

municipal coloca à disposição das entidades da iniciativa privada e da sociedade civil 

organizada termos de cooperação, a fim de promover melhorias urbanas mediante adoção de 

praças, parques, jardins, canteiros, áreas verdes e demais espaços públicos, buscando 

melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas. 

As praças da SERCEFOR contempladas com esse projeto e seus respectivos adotantes 

foram: Praça 25 de Março (CDL de Fortaleza), Praça do Contabilista (Conselho de 

Contabilidade), Praça do Ferreira (Casa Pio), Praça Dragão do Mar (Instituto Dragão do Mar), 

Praça Cristo Rei (Lotil Engenharia) e Praça Filgueira de Melo (Associação dos Aposentados 

Fazendários do Ceará). 

Algumas praças relacionadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza não foram 

localizadas durante a pesquisa, pois as localizações informadas não correspondiam com o 

encontrado nos mapas ou nas visitas de campo. Observou-se que no endereço correspondente 

à Praça das Goiabeiras, na Barra do Ceará, existia apenas um pequeno espaço na frente de 

uma igreja evangélica, e que não atendia ao nosso olhar, aos conceitos de praça. Quatro outras 

praças, no bairro de Vila Velha, além de não terem denominação, não existiam, conforme 

indicado na relação oficial de praças da Secretaria Executiva Regional I. 

 

CONCLUSÕES 

Com esta pesquisa observou-se que existe certa dificuldade do poder público 

municipal no que se refere aos registros, denominação e relações oficiais das praças da 

cidade. 

As praças recebem cuidados bastante distintos, no que se refere à segurança, 

manutenção, conservação e preservação, principalmente quando comparamos uma região com 

a outra, um bairro com o outro, ou ainda, uma rua com a outra.  

O que se observa por parte do poder público é o constante estímulo às empresas, às 

instituições e até mesmo a grupos de moradores pela adoção dos espaços públicos. No 

entanto, isso não foi observado como significativo nas Secretarias Executivas Regionais I e do 

Centro (SERCEFOR). 

Mesmo diante das recentes ações, existem ainda muitas praças, mesmo aquelas 

localizadas em áreas mais nobres e mais centrais, que são totalmente esquecidas pelo poder 

público e que por consequência deixam de oferecer à população espaços dinâmicos que 

favoreçam o encontro, o entretenimento e o lazer. 
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RESUMO: Levando em conta a enorme influência que a mídia vem exercendo sobre a classe 
infantil, o presente artigo tem como preocupação analisar a maneira como a TV tem 
interferido nos hábitos alimentares infantis. Este artigo tem como objetivo principal refletir 
sobre a influência que a TV exerce sobre a alimentação das crianças, tomando como objetivos 
específicos: descrever algumas vantagens proporcionadas pela alimentação saudável e 
demonstrar os métodos mais utilizados pelos comerciais televisivos para conquistar o 
consumo de alimentos infantis. Devido aos grandes benefícios que uma boa alimentação traz 
para a vida atual e futura das crianças, se faz importante o estudo sobre os fatores que possam 
afetar de forma negativa essa alimentação. A metodologia utilizada envolve pesquisas 
bibliográficas, utilizando-se das perspectivas de diversos autores acerca do tema abordado. 
Com a pesquisa, foi possível constatar que as ações de publicidade televisivas têm exercido 
forte atração no meio infantil, trazendo como consequência a formação de hábitos alimentares 
não saudáveis e que para melhorar essa situação é necessária a colaboração dos pais, como 
também das políticas públicas. 

Palavras–chave: consumo infantil, mídia, publicidade 

 

MARKETING NUTRITION: THE INFLUENCE OF TV IN EATING 
HABITS OF CHILDREN. 

 

ABSTRACT: Taking into account the enormous influence that the media is having on the 
children's class, this article is concerned to analyze how TV has interfered in children's eating 
habits. This article aims to reflect on the influence that TV has on the feeding of children, 
taking as specific objectives: to describe some advantages offered by healthy eating and 
demonstrate the methods used by television commercials to win the consumption of baby 
food. Due to the great benefits that good food brings to the present life and future of children, 
the study of the factors that may adversely affect this power is important. The methodology 
involves literature searches, using the perspectives of different authors about the topic 
discussed. Through research, it was established that television advertising actions have 
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exerted strong attraction in the child, and brought as a result the formation of unhealthy eating 
habits and to improve the situation required the cooperation of parents, as well as public 
policy.  

KEYWORDS: advertising, children's consumption , media  

 

INTRODUÇÃO 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE)  em seu Censo Demográfico de 

2000,  aponta que existem no Brasil Aproximadamente 37.245.906 crianças de 4 a 14 anos, 

número bastante significativo que representa cerca de quase 22% de toda a população do País, 

aponta também que cerca de 78% delas vivem na zona urbana , estando mais expostas à 

comunicação publicitária.    

Este tipo de comunicação era mais designado ao público adulto, entretanto, entre as 

décadas de 70 e 80, ela passou a ser dirigida para o público infantil, a partir daí passou-se a 

desenvolver estratégias que objetivam  atrair e torna-las consumidoras de bens e serviços. 

Dessa maneira, a criança deixa de ser interesse exclusivo dos pais e educadores, passando a 

ser alvo tanto da mídia quanto da propaganda e do marketing, conforme afirma Sampaio 

(2000). 

Diante dessa nova realidade social, na qual se intensifica cada vez mais a lógica da 

comercialização da infância, a criança exerce uma nova função, tornando-se um consumidor 

ativo, isto é, passa a consumir, exigindo e opinando de forma independente, cada vez mais se 

caracterizando como o alvo das estratégias de marketing de incentivo ao consumo, 

principalmente a propaganda televisiva por ser um dos meios que está diretamente acessível a 

esses “novos consumidores”.  

Uma implicação  desta nova realidade e da exposição dessas crianças  - muitas vezes 

desmedida - à  esse meio publicitário é o desenvolvimento  cada vez mais de estratégias de 

marketing e a intensificação da publicidade para o segmento infantil. Diante disso, vale 

destacar que a publicidade tem cada vez mais ultrapassado o seu principal propósito de 

informar e persuadir o consumidor,  passando  a ser um instrumento manipulador, pois 

manipula o objeto (imagem e mercadoria), que passa a carregar legendas e valores não 

característicos de si mesmos. E nesse processo, a criança como “nova consumidora” e como 

pessoa em desenvolvimento, acaba por se tornar muito vulnerável a ela. 
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É a partir dessa difícil realidade social  que tecemos o conteúdo deste artigo, por meio 

do qual buscamos como objetivo principal compreender e identificar qual a influência da tv 

nos hábitos alimentares das crianças, pois muito discute-se sobre a relevância de se construir 

uma alimentação saudável, que proporcione prazer e que forneça energia e nutrientes para 

manter a saúde do corpo humano, e quando se trata destas a preocupação deve ser ainda 

maior, por serem incapazes de discernir entre uma alimentação que lhes é apropriada ou não. 

Em relação a isso, é possível perceber que a TV tem influenciado negativamente os 

hábitos alimentares da sociedade, principalmente quando se trata  deste público - o infantil. 

Os comerciais veiculados pela televisão têm investido alto na divulgação de alimentos que 

interessem as crianças. O problema é que muitos desses alimentos são altamente calóricos, 

gordurosos e com muito açúcar, o que pode causar o sobrepeso ou até mesmo a obesidade das 

crianças. Devido a esses impactos causados á saúde da criança, torna-se fundamental o estudo 

de como as propagandas de TV estão envolvidas nisso.  

 

 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Os novos hábitos alimentares  x a publicidade infantil e seus impactos 

As crianças são fascinadas pelos programas de TV e, por isso, passam muitas horas 

diante da televisão. Além disso, muitos pais trabalham fora e não têm condições de monitorar 

quanto tempo seus filhos ficam diante dos programas televisivos. O problema desse grande 

acesso dos programas de TV é que as crianças não sabem discernir entre o que é propício para 

elas com o que não é adequado.  

Conforme Mendonça (2010, p. 233) 

A conseqüência para as crianças, do excesso de publicidade, 

principalmente na TV, pode estar se refletindo não só em seu 

comportamento e visão do mundo, mas também nos resultados que 

assistimos revelados por doenças que antes só eram comuns na 

população adulta, como os índices altos de sobrepesos e obesidade e 

outros problemas como hipertensão e doença cardíacas. 

De acordo com Rodrigues e Fiates (2012) “As crianças são importantes consumidores, 

pois cada vez mais apresentam recursos próprios para a aquisição de serviços e produtos, 

principalmente do segmento de alimentos e bebidas”.  É possível ver isso nas atitudes das 

crianças, pois hoje elas têm mais liberdade para consumir o que desejam. Portanto, torna 
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ainda mais importante uma boa educação alimentar para essa classe infantil. Segundo 

Mendonça (2010, p. 228) 

O direito da escolha individual ou familiar determina o fim do 

consumo moderno dos objetos da família deixados de geração para 

geração como exemplos de preservação patrimonial, de nobreza e 

status, em benefício do consumo de produtos novos nem sempre com 

a qualidade do antigo, mas atraentes aos olhos dos consumidores que 

definem o consumo na sociedade contemporânea. 

Analisando a percepção do autor é possível observar que os consumidores atuais estão 

cada vez mais à procura de novos produtos, que muitas vezes não têm a mesma qualidade que 

os antigos produtos, mais são atraentes aos olhos. Essas mudanças são vistas em grande 

proporção na classe infantil, que muitas vezes não tem procurado alimentos saudáveis e sim, 

alimentos que sejam atrativos aos olhos. As técnicas de marketing se aproveitam disso, 

utilizando a exibição de alimentos nas propagandas televisivas com o objetivo de atrair as 

crianças.  

Para Gava, Silva e Frias (2008, p. 30) “Os alimentos possuem a finalidade de fornecer 

ao corpo humano a energia e o material destinados à formação dos tecidos, ao mesmo tempo 

em que regulam o funcionamento dos órgãos”. 

Os alimentos podem trazer muitos benefícios ao corpo e a saúde. No entanto, o homem 

moderno não está tão preocupado com a qualidade nutricional dos alimentos, mas, sim, com 

os aromas, cores, diferentes texturas, embalagens práticas e sabores que proporcionem 

saciedade. Com as crianças não poderia ser diferente, já que estão em uma fase de formação 

de hábitos alimentares e, por isso, estão aprendendo com a família, com a sociedade, e com os 

constantes anúncios divulgados, principalmente aqueles presentes na TV. 

Para Martins (2012) o público infantil está cada vez mais bem informado a respeito de 

produtos e serviços, com os quais entra em contato por meio de propagandas sedutoras 

veiculadas diretamente pela mídia. Esse excesso de contato com a mídia por parte das 

crianças tem provocado a adoção de práticas alimentares inadequadas, pois as crianças estão 

diariamente assistindo anúncios na TV que influenciam o consumo de produtos prejudiciais à 

saúde. 

Para realizar boas propagandas televisas que possam conquistar o consumo das 

crianças, bem como conquistar seus pais, já que são os maiores responsáveis pelo 

desenvolvimento de hábitos alimentares de suas crianças, as empresas têm utilizado o 
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marketing, que serve como um importante veículo na comunicação entre produtor e 

consumidor. 

De acordo com Kotler e Armstrong (2008, p. 4) “Marketing é o processo pelo qual as 

empresas criam valor para os clientes e constroem fortes relacionamentos com eles para 

capturar seu valor em troca”. 

Já para Mendonça (2010, p. 227) “O marketing é um conjunto de mecanismos que serve 

para compreender e estabelecer comunicação com o mercado consumidor, justificando que se 

deve conhecer os segmentos da população que se desejar atingir”. 

Com o passar do tempo, o marketing e a publicidade passaram a exercer forte papel na 

criação de produtos comercializados. Os comerciais difundidos pela televisão têm altos 

investimentos publicitários, o seus objetivos são causar impacto nos horários de maior 

audiência para seu público- alvo, e para conseguirem alcançar seus objetivos ultilizam-se de 

imagens, de sons, cores, movimentos, tudo para chamar a atenção dos consumidores a fim de 

que sejam atraídos pelos bens ou produtos/serviços. 

E quando se trata de crianças, as práticas do marketing desenvolvidas pelos anúncios 

televisivos envolvem informações ainda mais atraentes e sedutoras, com o intuito de informar 

e persuadir os seus clientes. As crianças são facilmente influenciadas e por isso as empresas 

investem muito em propagandas de TV voltadas para o público infantil, propagandas essas 

que exibem um mundo de sonhos, aparentemente ao alcance de todos, estimulando assim, o 

consumo em massa.  

Esta influência é facilmente percebida quando se trata de propagandas destinadas à 

venda de produtos alimentares, pois empresas de alimentos passaram a investir fortemente na 

divulgação de seus produtos, com o objetivo de atrair novos clientes e, conseqüentemente 

gerar um aumento nas vendas. 

 Em relação a isso, Mendonça (2010, p. 229) afirma que o alimento se transforma em 

“alimento-serviço” porque a indústria incorpora uma grande parte de sua preparação, que 

antes era doméstica, e os programas de marketing se encarregam de divulgá-lo. 

A partir disso, é possível identificar uma inversão de valores na escolha dos alimentos, 

onde as pessoas têm trocado os produtos mais nutritivos por aqueles mais práticos. Isso faz 

com que os produtos industrializados sejam cada vez mais cobiçados e valorizados, em 

especial pelas crianças que aprendem desde cedo a seguir os hábitos alimentares no qual elas 

estão acostumadas a ver, cada vez mais se alimentando de produtos com grande quantidade de 
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gorduras e carboidratos refinados e, deixando de lado os nutrientes fundamentais para uma 

alimentação saudável, que são as vitaminas, minerais e fibras. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada envolve pesquisas bibliográficas, utilizando-se das 

perspectivas de diversos autores acerca do tema abordado, trata-se de uma revisão sistemática 

de literatura sobre a influência do marketing televisivo nos hábitos alimentares infantil, 

buscou-se além de livros, artigos publicados em um período de até dez anos, sendo assim 

entre os anos 2007 e 2015, para a inclusão dos artigos, foi analisado primeiramente os seus 

títulos e secundariamente seus resumos, e forma selecionados os que tratavam do assunto em 

estudo, aqueles artigos de revisão de literatura, bem como capítulos de livro que não tratavam 

do tema em estudo, foram desconsiderados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através do presente estudo percebe-se que  o marketing televisivo  está cada vez mais 

direcionando ao público infantil, pois este se torna mais vulnerável ao apelos promocionais 

por não saberem identificar as estratégias de marketing contidas nas propagandas dos mais 

diversos produtos/ serviços oferecidos, e por passarem muitas horas diante da televisão na 

maioria das vezes sem a presença dos pais, pois estes trabalham fora e não têm condições de 

monitorar quanto tempo seus filhos ficam diante dos programas televisivos.  Diante disso 

constatou-se também que este público tem sido influenciado cada vez mais no que se refere ao 

ramo de alimentos, por serem atraídos pela “beleza” das propagandas, pois estas cada vez 

mais ultilizam-se de imagens, de sons, cores, movimentos que enchem os olhos dos que veem, 

sendo que   a maioria dos alimentos contidos nessas propagandas são altamente calóricos, 

pertencente em sua grande maioria aos grupos dos óleos, gorduras, açucares , que são 

altamente prejudiciais à saúde. Pode-se constatar então, que a influência do marketing 

nutricional no que diz respeito ao comportamento alimentar infantil é bastante evidente e que 

esta é na grande maioria das vezes negativa devido ao conteúdo equivocado dos alimentos 

anunciados. 
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CONCLUSÕES 

Diante do exposto, pode-se considerar que os anúncios televisivos têm influenciado de 

forma negativa os hábitos alimentares das crianças, pois esses anúncios divulgam produtos 

altamente gordurosos, calóricos e com muito açúcar. Esses alimentos inadequados geram 

doenças ainda na fase da infância, doenças essas que antes se manifestavam com muita 

freqüência apenas em pessoas de idades mais avançadas.  

As crianças são facilmente influenciadas pelas propagandas da TV, pois ainda não 

sabem distinguir o que é mais adequado para elas, o que faz com que elas sejam induzidas 

para construírem hábitos alimentares prejudicais ao seu corpo e a sua saúde. 

Para amenizar os efeitos dos prejuízos causados pela influência dos anúncios televisivos 

é necessário que os pais se preocupem mais com a educação alimentar dos seus filhos, 

monitorando o acesso dos seus filhos à publicidade, para que eles possam usar a mídia de uma 

maneira que não traga prejuízos para suas vidas. Sendo que, o acesso à televisão se utilizado 

de maneira correta pode trazer contribuições para a vida das crianças. 

Além dos cuidados dos pais, as políticas públicas também podem colaborar com a 

educação alimentar das crianças, criando projetos educativos que demonstrem as vantagens 

que os alimentos saudáveis trazem. Com isso, será mais fácil impedir que as ações da 

publicidade tenham forte impacto negativo sobre os hábitos alimentares infantis. 
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RESUMO: O campo da comunicação tem passado por grandes transformações nas últimas 
décadas, sendo um desafio cada vez maior elaborar campanhas eficazes e demonstrem 
resultados efetivos. Este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir os principais 
conceitos acerca da temática de marketing social a fim de apresentar e discutir a pertinência 
do uso da técnica do eyetracker na elaboração de campanhas de saúde pública na região 
amazônica. Para tanto, fez-se uma revisão da literatura e um uso piloto do equipamento de 
eyetracker. Como resultado principal, nota-se que a ferramenta mostrou-se eficaz e assaz 
profícua na utilização proposta, embora ainda seja uma tecnologia cara e pouco acessível.  

Palavras–chave: eyetracker, neurociência, pesquisa aplicada em comuicação, publicidade 
 
 

SOCIAL MARKETING AND NEUROSCIENCE : NEW METHODS FOR 
MEASURING AND IMPROVING THE PUBLIC HEALTH CAMPAIGNS 
IN THE AMAZON REGION 
 
ABSTRACT: The field of communication has gone through great changes in recent decades, 
and an increasing challenge to elaborate effective campaigns and demonstrate effective 
results. This work aimed to present and discuss the key concepts about social marketing in 
order to present and discuss the relevance of the use of the eyetracker technique in the 
elaboration of public health campaigns in the Amazon region. To this end, a review of the 
literature and a pilot use of the eyetracker were conduced. The main result pointed that the 
techinique proved to be useful and effective in the proposed use, although it is still an 
expensive technology and not affordable  

KEYWORDS: advertising, applied communication research, eyetracker , neuroscience 

  

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o Brasil tem convivido com uma de suas grandes preocupações no 

que se refere à saúde pública: a dengue. A doença, que já foi erradicada duas vezes no país, 
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uma em 1958, e outra em 1973 (BRAGA,VALLE, 2007), tem delineado um cenário 

epidêmico cujo pico costuma se dar nas épocas de maior chuva, no verão.   

Entretanto, apesar desse cenário, foi outro vírus, também transmitido pelo mosquito 

Aedes aegypti, que ganhou notoriedade a partir do último semestre do referido ano: o Zika 

vírus. Isso ocorreu devido ao fato de mulheres grávidas terem dado luz à bebês diagnosticados 

com microcefalia, uma doença caracteriza pela malformação do cérebro, levantando a 

possibilidade e a apreensão de que a infecção pelo Zika vírus, durante o período de gestação, 

estaria associada aos casos da doença.  

 Assim, parte importante dessa problemática se refere ao desafio de obtenção de 

resultados cada vez mais objetivos e mensuráveis, entre a relação anunciante e agência, sendo 

precisamente nesse “espaço” em que novas metodologias de investigação prática (pesquisa de 

mercado) e acadêmica emanam, nomeadamente, o eyetracker. técnica de coleta de dados que 

rastreia o olhar dos indivíduos durante a visualização de uma campanha, permitindo 

identificar e analisar quais elementos dela mais chamou a atenção do público-alvo. A proposta 

é elucidar aspectos que permitam o emprego dessa ferramenta na elaboração de campanhas de 

saúde pública na região amazônica. 

 

1.1 Estabelecendo relações  

 A primeira e talvez a grande diferença entre publicidade e as campanhas públicas, uma 

vez que a publicidade prevê algum tipo de retorno mercadológico, a partir de objetivos de 

comunicação que, mesmo não sendo diretamente relacionados à venda direta de produtos 

(CORREA, 2013), podem proporcionar algum tipo de vantagem competitiva simbólica para a 

marca ou empresa anunciante, por meio de campanhas institucionais que busquem mudanças 

de natureza atitudinal (LUPETTI, 2000). 

 Consoante o objetivo de comunicação proposto, diversos fatores são discutidos na 

literatura em relação à influência da configuração de peças publicitárias sobre a avaliação de 

campanhas e, em última instância, sobre o processo decisório, a partir da formação de atitude, 

tipo de envolvimento com o produto ou serviço e até mesmo forma de apresentação da 

mensagem (TVERSKY; KAHNEMAN, 1981; KAHNEMAN, 2003). 

 Não por acaso, várias metodologias que buscam uma melhor compreensão do processo 

comunicacional têm sido exploradas, desde formas qualitativas presentes na semiótica, na 
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análise do discurso, até formas quantitativas ou mistas que passam pela estruturação de 

questionários e realização de entrevistas em profundidade. De forma complementar, métodos 

neurocientíficos têm sido cada vez mais objeto de pesquisa cientifica e mercadológica (ver 

AZWVEDO, 2010; VECCHIATO et al. 2011; KAWANO, 2014). 

Um estudo bastante conhecido que utilizou o eyetracker para verificar o impacto da 

visualização de imagens agradáveis e desagradáveis na alteração no tamanho da pupila foi 

conduzido por Bradley e colaboradores (2008), pesquisadores do Centro para Estudos de 

Emoção e Atenção – Universidade da Flórida.  

No estudo, os pesquisadores apresentaram uma série de noventa e seis imagens com 

valências emocionais neutras (32 imagens), positivas (32 imagens) e negativas (32 imagens), 

pertencentes ao International Affective Picture System (IAPS), a vinte e sete voluntários. Os 

pesquisadores notaram que, além da variação reflexa da pupila em função da luminância, 

houve uma dilatação pupilar significantemente superior das imagens emocionais em relação 

às imagens neutras (figura 1), não havendo diferença entre imagens agradáveis e 

desagradáveis. 

O estudo, que ainda utilizou a aferição de respostas da variância na condutância da pele 

e frequência cardíaca, traz uma grande contribuição à área da comunicação (embora não tenha 

tido essa finalidade em si), na medida em que sinaliza a variação no tamanho da pupila como 

uma possível variável para indicar de modo objetivo a avaliação não declarada de campanhas 

publicitárias ou de saúde pública aos cidadãos, já que muitas das vezes, estas últimas utilizam 

algum tipo de apelo emocionalmente carregado. 

 

Figura 1. Variação da pupila em função da natureza dos estímulos apresentados. Fonte: 

BRADLEY ET AL., 2009, p. 605 
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De forma complementar, a pertinência de se realizar pesquisas mais interdisciplinares 

para compreender aspectos complexos da gestão de marketing e mesmo da publicidade, tem 

sido cada vez mais abordada por pesquisadores nos últimos anos.  

Nessa linha, Cesar e colaboradores (2011) fizeram uma revisão de artigos publicados 

desde 2004 até junho de 2010, a fim de identificar protocolos, resultados e usos das diferentes 

metodologias da neurociência aplicados ao âmbito da gestão, por meio do agrupamento em 

sete fenômenos distintos: decisão social, mecanismos de recompensa, risco, senioridade, 

confiança, emoções e memória.  Como conclusão geral, os pesquisadores apontam que tais 

estudos, com uma abordagem interdisciplinar, podem ajudar pesquisadores da área de negócio 

a desenharem seus estudos e experimentos de forma mais próxima do real contexto da gestão. 

É importante destacar que não somente as técnicas caras e sofisticadas têm 

aplicabilidade na esfera acadêmica e do setor produtivo no marketing, sendo que o 

eyetracking, que é uma metodologia consideravelmente mais acessível que outros técnias, 

como a ressonância magnética funcional e o eletroencefalograma (EEG), também pode ter um 

importante papel para melhorar a eficácia das ações de comunicação integrada no marketing 

(Venkatraman et al., 2012). 

Ainda na esfera do marketing, o eyetracker tem sido utilizado também para auxiliar a 

indústria e o varejo a obter melhores resultados a partir da exposição de seus produtos nas 

prateleiras. De fato, os estudos acerca do processo de decisão dos consumidores nesse âmbito 

se justifica na medida em que estudos como o de Clow e Baak (2008) apontaram que mais da 

metade do dinheiro gasto nas lojas se dá com compras que não foram previamente planejadas. 

Ademais, quando se trata de alimentos, até 88% dos consumidores fazem suas escolhas já no 

ponto de venda. 

Nesta linha, Chandon e colaborares (2009) realizaram um estudo a fim de relacionar a 

otimização do layout das prateleiras com a atenção dada pelos consumidores conforme a 

posição do produto. A pesquisa indicou que o efeito da comunicação no PDV foi mais 

evidente entre jovens, pessoas mais escolarizadas e compradores ocasionais. Outro resultado 

obtido foi o de que a região central da prateleira tem maior probabilidade de ganhar a atenção 

repetida do público-alvo (produtos serem vistos duas ou mais vezes). 

De forma semelhante, Drexler e Soucek (2016) fizeram um estudo envolvendo 55 

voluntários pertencentes à denominada geração Y, no qual foi aferida a atenção dada por esse 

público a doces expostos nas prateleiras. Os autores elaboraram sete prateleiras distintas, com 
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a manipulação de produtos, preço, tamanho de embalagem e ferramentas de promoção. Como 

resultado principal, notaram que os fatores preço e desconto foram os mais relevantes no 

processo atencional, sendo o hábito e a experiência prévia também identificadas como 

importantes. Por fim, o estudo mostrou que as mulheres dividem a atenção a mais partes da 

gôndola, diferentemente dos homens, que focam mais na região central dela.  

 

Figura 2. Heatmap de uma versão de gôndola. Fonte: Drexler e Soucek (2016, p. 6)  

 

1.2. Comunicação e e marketing social 

 Segundo Silva e Mazzon (2015), a promoção de saúde passou a ser um aspecto 

importante com a criação da OMS, com o desafio de desenvolver uma sociedade saudável e 

preocupada com próprio bem-estar (OTTAWA CHARTER, 1986). No entanto, os processos 

ligados às campanhas públicas, que estão atreladas à gestão da promoção de saúde, não 

seguem, necessariamente, processos sistemáticos como os verificados em estratégias do setor 

privado. 

 Nesse sentido, uma das formas possíveis de se considerar a elaboração de estratégias 

mais eficazes de campanhas públicas é a partir de uma aproximação e aproveitamento das 

estratégias de marketing dito “convencional” (mercadológico) aos programas sociais que 

visem a melhoria da qualidade de vida do cidadão e da sociedade de modo geral. Esse 
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conceito se refere precisamente à ideia de marketing social, proposto por Kotler e Zaltman 

(1971) ainda no início dos anos 70. 

 Destarte, o marketing social emerge como uma solução à esfera pública no sentido de 

melhor planejar e intervir em favor do bem-estar e da justiça social, na resolução de 

problemas sociais e, mais especificamente abordado neste trabalho, os problemas ligados à 

saúde.    

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Como afirmado na primeira seção do trabalho, esta pesquisa busca, neste primeiro 

momento, apresentar e discutir os principais conceitos acerca da temática de comunicação e 

neurociência, tendo como base o eyetracker. Nesse sentido, o trabalho tem como base a 

revisão de literatura, e se configura como sendo de natureza qualitativa e enfoque exploratório 

(SAMPIERI, COLLADO, LUCIO, 2013), dado que (i) os estudos sobre neurociência aplicada 

ao campo da comunicação são consideravelmente ainda pouco desenvolvidos, e (ii) que não 

se pretende generalizar as considerações aqui delineadas para uma população devidamente 

representativa. 

No que tange o uso ilustrativo35 do eyetracker em uma campanha de conscientização 

contra o Zika vírus, apresentado abaixo, foram utilizadas as instalações do Centro de 

Comunicação e Ciências Cognitivas, 4C USP – laboratório da Universidade de São Paulo, 

Campus Butantã. O equipamento do eyetracker foi o Tobii X2-60 (Tobii Technology)©, 

binocular, 60 hertz de frequência, cuja coleta se deu em ambiente acusticamente isolado e 

com luminosidade constante.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como o próprio nome sugere, o eye tracker (rasteamento ocular) é um aparelho que 

detecta e rastreia os lugares de uma determinada campanha para os quais o indivíduo focou 

seu olhar. Ao fazer isso, essa técnica permite também identificar a ordem de visualização de 

cada um desses elementos, bem o tempo despendido neles, indicando, assim, quais partes da 

                                                           
35 Trata-se de um uso ilustrativo da ferramenta. A segunda etapa do projeto de pesquisa prevê a coleta de dados 

em amostra específica para este fim.  



 

11401 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

mensagem (sejam elas imagens, textos, logomarcas, site, telefone, etc.) cada indivíduo deu 

mais ou menos atenção.  

Tal aspecto se torna extremamente pertinente na medida em que os profissionais de 

comunicação planejam, pesquisam, escolhem e produzem os signos que mais tem o potencial 

de comunicar um determinado sentido do ponto de vista semiótico para compor uma peça ou 

campanha de comunicação. Por conseguinte, saber se e como tais elementos foram percebidos 

pelo público em seu contexto social e cultural se torna uma informação valiosa e objetiva para 

os estudos científicos e mercadológicos em comunicação dessa natureza. 

 Ademais, essa metodologia traz alguns pontos positivos que cobrem aspectos e 

dificuldades de uma forma mais apropriada que outros métodos tradicionais de pesquisa 

qualitativos ou quantitativos, que são baseados em respostas autodeclaradas pelos 

respondentes. Tais dificuldades de se obter um dado fidedigno ao processo cognitivo ou 

emocional de um conteúdo a partir de declarações registradas por meio de questionários ou 

declarações dos próprios participantes têm sido amplamente discutidas na comunidade 

científica, e passam por questões como: respostas deliberadamente enviesadas a temas 

delicados (uso de drogas e consumo de bebidas alcoólicas, para campanhas de risco), 

respostas que são socialmente aceitas, dificuldade de expressar emoção por parte do 

entrevistado, dificuldade de recordação da pergunta, dentre outros (MATTAR, 1997; SMITH, 

2011). 

Por outro lado, cabe destacar que o elevado custo para coleta desses dados devido ao 

preço do equipamento e software necessário presentes para aquisição científica, associado à 

necessidade de um conhecimento estatístico para lidar com uma grande quantidade de dados 

(não usual entre os pesquisadores da área de comunicação), constituem algumas das barreiras 

para a adoção desse tipo de metodologia por parte das instituições de ensino e pesquisa no 

Brasil (um aparelho básico de eyetracker custa cerca de R$ 65.000,00, podendo chegar 

facilmente a valores 100% maiores do que este para equipamentos mais sofisticados). O 

Centro de Comunicações e Ciências Cognitivas da USP 4C, sediado na Escola de 

Comunicações de Artes, dispõe desse equipamento, tendo-o utilizado para estudos 

interdisciplinares que procurem responder a determinados problemas de comunicação 

mercadológica e de saúde. 



 

11402 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

Por fim, como explicitado, essas ponderações fazem com que novos estudos sejam 

feitos no sentido de problematizar e refletir sobre possibilidades mais acessíveis para o 

emprego mais democrático desse tipo de tecnologia por parte das instituições de ensino.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Exposto o conteúdo e conforme apresentado na introdução, nota-se que a comunicação 

mercadológica apresenta características peculiares inerentes ao processo de marketing à qual 

possa estar vinculada, tais como foco em resultados atitudinais, de imagem de marca ou 

vendas, por exemplo. De forma semelhante, as campanhas públicas de saúde, ao não visarem 

o lucro e propor uma condição de bem-estar junto ao público, possuem aspectos que as 

tornam diferentes da comunicação mercadológica tradicional, sendo o marketing social uma 

ferramenta que pode aproximar essas duas esferas com o objetivo trazer uma dinâmica mais 

sistematizada de compreensão das campanhas públicas que são, na maior parte das vezes, de 

ordem governamental.  

Para este fim, o eyetracker constitui-se como uma metodologia que vem para cobrir 

algumas das dificuldades de se aferir com precisão aspectos de ordem autodeclarada, sendo 

umm das formas úteis do emprego dessa técnica no setor produtivo publicitário de forma 

geral, e não apenas restrito a empresas de grande porte, as quais têm grandes investimento em 

pesquisa de mercado.  
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RESUMO: O presente trabalho apresenta o andamento da pesquisa que pretende identificar, 
registrar e divulgar, com fins de preservação da memória cultural de Coruripe, Alagoas, o seu 
patrimônio arquitetônico, munindo-se de Tecnologias da Informação e da Comunicação para 
a produção de dados e alimentação do eixo temático do “Portal de Arquitetura Alagoana”. A 
partir da etapa de levantamento bibliográfico e documental foram elencadas cinco edificações 
de interesse cultural para o município para inventariação. Foram colhidas informações 
textuais e imagéticas que se encontram em processo de compilação e tratamento para 
disponibilização. Concomitantemente, iniciou-se a etapa de levantamento físico-cadastral para 
subsidiar a modelagem computacional 3D dos exemplares que propiciará passeios virtuais.  O 
material produzido pretende contribuir na promoção do compartilhamento de dados de 
acervos iconográficos e textuais para a população, bem como para estudantes e pesquisadores 
da área. A virtualização dessa memória edificada propõe um enriquecimento da 
experiência de usufruto patrimonial ao dar voz a dados que não poderiam ser acessados 
facilmente pela população em geral. 

 

Palavras–chave: Patrimônio Arquitetônico; Preservação Cultural, Tecnologias da 
Informação e da Comunicação; Educação Patrimonial.  
 

VIRTUAL MEMORY OF THE BUILT HERITAGE OF CORURIPE 
CITY, ALAGOAS 
ABSTRACT: This paper presents the progress of the research that aims to identify, register 
and publicize the built heritage of Coruripe city, Alagoas, with the purpose of preserving its 
cultural memory, by using the Information and Communication Technologies for the 
production of data to supply the website of Architecture of Alagoas. From the bibliographical 
and documentary survey stage, five buildings were selected as endowed with cultural interest 
to the population. Textual and iconographic information were collected in order to understand 
the historical context and the building process of these constructions. Simultaneously, the 
team begun the buildings admeasurement to support the 3D computer modeling that will 
provide virtual tours. The material produced is intended to promote the sharing of 
iconographic and textual collections for the population as well as for students and researchers. 
This virtualization process of the built memory offers an enriching experience in the heritage 
usufruct by giving voice to data that could not be easily accessed by the general population. 
 
KEYWORDS: Architectural Heritage; Cultural Preservation, Information and 
Communication Technologies; Heritage Education. 
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INTRODUÇÃO 

O patrimônio construído, apesar de configurar elemento componente da paisagem 

urbana, muitas vezes reside silencioso sem contracenar com as dinâmicas do cotidiano das 

cidades. A realidade brasileira, e, especificamente das cidades de Alagoas, demonstra o 

desconhecimento da população em geral a respeito do seu patrimônio cultural, onde os 

próprios moradores pouco sabem sobre o próprio ambiente cotidiano. Se pouco dizem para as 

pessoas, deixam de fazer sentido enquanto patrimônio cultural. Nesse sentido, encontrar 

estratégias eficientes para valorização do patrimônio edificado e fortalecimento das relações 

identitárias da população com o seu espaço habitado é primordial. 

Na era da informação, em benefício da preservação patrimonial, tem-se buscado fazer 

uso das chamadas Tecnologias da informação e da comunicação (TICs) com este fim. 

Segundo Castells (1999, p.67), no conjunto das TICs, estão incluídos “o conjunto convergente 

de tecnologias em microeletrônica, computação (hardware e software), 

telecomunicações/radiodifusão, e optoeletrônica”. A partir do século XX e com o advento da 

internet, a preservação do patrimônio cultural passou a ser beneficiada pelo uso dos ambientes 

virtuais para o seu registro e divulgação. 

Esforços tem sido travados para definir e instituir políticas preservacionistas efetivas ao 

longo das últimas décadas. Santiago (2007), aponta as potencialidades do emprego das TICs 

para ações de salvaguarda de bens culturais. Segundo o autor, ao unir os ambientes concretos 

do patrimônio com os virtuais, há uma possibilidade de ampliação da compreensão do 

patrimônio cultural a partir de informações que “evocam a sua aura, não por meio da presença 

física, algo impossível, mas através da apresentação de seus significados históricos e das 

relações sociais em que o bem esteve imerso em sua época” (Ibidem, p.74).  

Dentro deste contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento da pesquisa que 

propõe a identificação, registro e divulgação, com fins de preservação da memória cultural, do 

município de Coruripe, Alagoas, do seu patrimônio arquitetônico, através da elaboração de 

dados para integrar de forma colaborativa o eixo temático da pesquisa “Portal de Arquitetura 

Alagoana”36 de expansão para novas cidades do Estado. A pesquisa, desenvolvida por alunos 

                                                           
36 O “Portal de Arquitetura Alagoana” (www.arquiteturaalagoana.al.gov.br), abriga projetos de 

arquitetura de interesse histórico, artístico e técnico do Estado e encontra-se em desenvolvimento pelo Grupo de 
Pesquisa Representações do Lugar da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Alagoas. O portal 
foi iniciado, desde 2009, com pesquisas de edificações situadas em Maceió, por ser a capital do Estado e por 
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do curso de Edificações do Instituto Federal de Alagoas, no Campus Coruripe, pretende 

produzir conteúdo digital para viabilizar o registro e a divulgação de exemplares 

arquitetônicos de interesse cultural de Coruripe, a fim de contribuir com as formas de 

apropriação e de estabelecimento de relações identitárias por parte da população com seu 

patrimônio construído.  

O sítio eletrônico disponibiliza os desenhos técnicos acompanhados de fotografias, 

informações históricas, técnicas e arquitetônicas de cada edificação. O material pode ser 

acessado por qualquer pessoa, contribuindo para promover o compartilhamento de dados de 

acervos iconográficos e textuais entre a população, bem como para estudantes e pesquisadores 

de qualquer área que tenham como objeto de pesquisa as edificações. A virtualização dessa 

memória edificada não pretende sobrepujar a experiência única de vivenciar pessoalmente a 

obra. Pelo contrário, propõe um enriquecimento desta experiência ao dar voz a dados que não 

poderiam ser acessados facilmente pela população em geral.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa é de natureza multidisciplinar e constitui-se, acima de tudo, de um esforço 

pela integração das habilidades e competências adquiridas pelo aluno do curso de edificações, 

que deverá ser iniciado nas atividades de natureza científica, começando pelo levantamento e 

análise de dados (históricos e iconográficos), passando pela escrita, fotografia, manipulação e 

sistematização de imagens e modelagem gráfica. Propõe-se que de forma sistematizada o 

pesquisador possa atingir um entendimento global do projeto das edificações estudadas, 

associado ao contexto histórico, às tecnologias da época em que foram construídas e de suas 

significações do ponto de vista patrimonial.  

Os procedimentos operacionais desta pesquisa serão realizados por meio de pesquisa 

bibliográfica, de campo e documental. A pesquisa bibliográfica corresponde à base teórica 

que fundamenta o estudo sobre a formação histórica de Coruripe, a partir de referências gerais 

sobre a formação territorial do Estado e específica da cidade. Já a base empírica é constituída 

                                                                                                                                                                                     
sediar o seu grupo criador. Buscando expandir a abrangência da ação para outros municípios alagoanos, firmou-
se a parceria com o Instituto Federal de Alagoas, a fim de iniciar um novo eixo temático de novas cidades, a 
partir de pesquisas realizadas em Coruripe, onde está inserido um dos campi da instituição. 
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pelas etapas de pesquisa arquivística em acervos públicos e particulares sobre o histórico das 

edificações estudadas e para obtenção de registros iconográficos tais como fotografias antigas 

e projetos de arquitetura disponíveis; pesquisa de campo com levantamento físico-cadastral 

das edificações fazendo uso de trenas manuais e eletrônicas com posterior transposição dos 

desenhos para os softwares específicos em base CAD (desenho auxiliado por computador); 

registro fotográfico recente para composição do acervo imagético das edificações; modelagem 

computacional 3D (em base CAD ou BIM – modelagem da informação da construção) das 

edificações para elaboração dos passeios virtuais; tratamento de dados escritos para 

elaboração de textos sucintos em linguagem de fácil acesso para a população em geral; 

tratamento de imagens para produção de material para educação patrimonial com construção 

da linha temporal do edifício. 

Após a devida catalogação e compilação dos dados obtidos e dos materiais produzidos, 

estes serão disponibilizados no Portal de Arquitetura Alagoana para o livre acesso da 

população, com vistas no enriquecimento do usufruto patrimonial tanto do visitante dos bens 

em meio concreto, quanto daqueles que apenas o conheceram virtualmente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresenta-se neste trabalho os resultados parciais obtidos, tendo em vista que a 

pesquisa se encontra em curso. Nesta fase, foram cumpridos os objetivos específicos de 

levantamento dos dados bibliográficos sobre Coruripe, para fins de análises do contexto 

urbano e seleção das edificações a serem estudadas, bem como o levantamento de dados 

primários e secundários, textuais e imagéticos, em arquivos públicos e particulares dos 

aspectos históricos e técnicos das edificações, com identificação dos usos dos edifícios e 

análise dos materiais e técnicas construtivas empregadas ao longo de sua existência. Os dados 

obtidos encontram em fase de compilação e tratamento para disponibilização. 

Concomitantemente, deu-se início às fases de levantamento-físico cadastral e de modelagem 

computacional. 

Sobre o universo de pesquisa 

A cidade de Coruripe corresponde ao município de maior extensão territorial do Estado, 

com 898,63 km² e 52.130 habitantes. Tem sua formação histórica diretamente vinculada aos 
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primeiros sinais de ocupação das terras brasílicas, sendo palco de conflitos entre a população 

nativa de caetés e os colonizadores durante o período de exploração do pau-brasil na costa 

litorânea. O município também marca a importância da região durante o período da colonização, 

tendo um de seus povoados, qual seja, o de Poxim, recebido o predicado de Vila Real de São Jose 

do Poxim do Sul durante os séculos XVIII e XIX e constituindo o primeiro núcleo urbano do 

município (LEMOS, 1999). A comercialização da madeira fez a povoação de Coruripe 

prosperar, sendo elevada à categoria de vila em 1866, desmembrando-se de Poxim, e à 

condição de cidade em 1892, conforme lei estadual nº 15 (IBGE, 201637). Considerada por 

Fernandes Lima (1992), como uma cidade de fundo de estuário, “que apoiava o transporte do 

açúcar produzido pelos engenhos do baixo vale do Rio Coruripe” (Ibidem, p.113). O autor 

cita também a existência das salinas do Pontal do Coruripe que abasteciam de sal o Agreste 

alagoano. Espíndola (1871)  aponta Coruripe como um “terreno fertilíssimo” e com vários 

engenhos de fabricar açúcar, tendo até hoje o seu desenvolvimento ligado à agroindústria 

açucareira. O município é considerado o maior produtor de coco-da-baía do Estado e destaca-

se também pela atividade turística, tendo em vista as belezas naturais de seu território 

(SEPLANDE, 201438). O atual centro urbano de Coruripe, dispõe de uma interessante 

disposição das duas igrejas católicas, estando a matriz Nossa Senhora da Conceição uma 

construída na parte alta do centro e a Igreja Nossa Senhora do Rosário, na parte baixa. A 

cidade conta ainda com uma importante experiência de cooperativa no povoado Pindorama, 

considerada a maior cooperativa de agroindústria do Nordeste.  

A partir do levantamento bibliográfico à respeito do município de Coruripe, foram 

selecionadas cinco edificações consideradas de interesse cultural para o município, seja por 

suas características históricas e estilísticas, seja pelos valores identitários que lhes foram 

atribuídos ao longo do tempo pela população. As edificações selecionadas estão distribuídas 

em quatro localidades diferentes, relacionados a pontos importantes para o desenvolvimento 

urbano de Coruripe (ver figura 1). No atual centro urbano do município tem-se as edificações 

da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e o Museu Coruripense. Os demais exemplares 

aparecem em três de seus povoados mais expressivos, a saber:  o Poxim, com a Igreja São 

José; o Pontal de Coruripe, com o Farol da Marinha; Pindorama, com o Memorial Bertholet. 

Dois dos exemplares elencados correspondem a tipologia religiosa, relacionados ao caráter 
                                                           
37 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível em 

<http://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 20 de Agosto de 2016. 

38 SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO. Dados obtidos a partir 
dos conjunto de mapas alagoanos. Disponível em:  <http://dados.al.gov.br/>. Acesso em: 01 de Setembro de 
2016 
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católico enquanto ordenador do território brasileiro; duas edificações de tipologia civil, que 

atualmente desempenham funções culturais e, uma de caráter monumental, o farol, marco 

edificado na paisagem litorânea típica portuária.  

 
Figura 1. Mapa do município de Coruripe, Alagoas, com sua localização geográfica no 
Estado e distribuição das edificações selecionadas para estudo em seu território identificados 
por números e cores, sendo: 1 (verde) o Memorial Bertholet, no povoado Pindorama; 2 
(amarelo) Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Centro; 3 (Memorial 
Coruripense), no bairro do Centro; 4 (roxo) Farol, no povoado Pontal de Coruripe; 5 
(vermelho), Igreja de São José, no povoado do Poxim. Adaptado da base cartográfica Google 
Maps 2016. 

 

A pesquisa encontra-se em fase de compilação dos dados históricos e iconográficos para 

composição do texto descritivo e da linha temporal das edificações (ver figura 2). Abaixo, 

seguem alguns trechos de apresentação dos exemplares: 

Memorial Bertholet, Cooperativa de Pindorama, Coruripe – fundado em 1999, na Casa 

onde viveu Renê Bertholet, fundador da Cooperativa Pindorama em 1956 (SECULT, 201639), 

conta a história do empreendimento agroindustrial e da vida pessoal do entusiasta pela 

assistência ao trabalho e pelo cooperativismo. A construção de tipologia residencial, possui 

características neocoloniais, com alpendre circundando todo o seu perímetro e telhado em 

quatro águas com telhas cerâmicas.  

                                                           
39 SECRETARIA DE CULTURA DE ALAGOAS – SECULT, 2016. Disponível em: 

<http://www.cultura.al.gov.br/> Acesso em: 01 de setembro de 2016 
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Igreja Matriz Nossa Senhora Imaculada Conceição, centro – freguesia transferida de 

Poxim quando da elevação de Coruripe à vila em  1866 (IBGE, 2016). Izidoro (1901), afirma 

que a construção original é anterior a 1773. Após incêndio no ano de 1864, a igreja foi 

reconstruída e o novo prédio inaugurado em 1887. Situada em porção elevada de relevo, de 

onde pode-se ver a cidade, a igreja possui caráter monumental com feições ecléticas e torre 

sineira única. Izidoro indica, à época de seus escritos, que a torre era revestida em azulejo. No 

entanto, após diversas reformas, a igreja passou a ter todas as superfícies externas com 

acabamento em pintura. 

Memorial Coruripense, centro – a edificação original data de 1936, quando construído 

para sediar o Mercado Municipal. A construção ocupa todo o lote do terreno, sem recuos,  e 

foi executada em feições protomodernas, desprovidas de ornamentos. Em sua platibanda 

encontra-se ainda a data de sua construção e o nome “Açougue Municipal” indicando sua 

função primordial. Após a transposição do mercado para área mais ampla, o prédio passa a 

sediar o almoxarifado da prefeitura municipal. Entre os anos de 2005 e 2006 passou por uma 

obra de restauro, para sediar o Memorial Coruripense, inaugurado junho de 2006 e cadastrado 

no sistema alagoano de museus (SECULT, 2016). 

Farol do Pontal de Coruripe – a região da Barra de Coruripe, onde situa-se o Farol é 

referenciada por Espíndola (1871, p.58), como o Ancoradouro do Batel, considerado de 2ª 

Classe, com boa qualidade, por admitir embarcações de menor porte. Inaugurado em 1948, a 

construção é parte do conjunto de seis faróis da Capitania dos Portos de Alagoas. A torre, com 

dez metros de altura, possui estrutura cilíndrica executada em alvenaria com pintura em faixas 

pretas e brancas, apoiada em base com formato de tronco piramidal. Funcionava 

originalmente como iluminação à base de gás acetileno e foi eletrificada em 1978 (CPAL, 

201640).  A partir de 2006 tem início no Pontal de Coruripe um processo de urbanização da 

orla, pavimentando a região onde está situado o farol e, este passa a integrar o conjunto de 

praça e mirante, fortalecendo sua função monumental e de marco edificado na paisagem.  

                                                           
40 CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS. Disponível em: <https://www1.mar.mil.br/cpal/>. Acesso em: 

20 de agosto de 2016. 
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Figura 2. Levantamento imagético do Farol do Pontal de Coruripe para composição da linha 
do tempo do monumento a ser disponibilizado no Portal da Arquitetura Alagoana. A evolução 
espacial de seu entorno pode ser verificada pelas fotografias com as numerações: 1 - farol 
ainda isolado sem construções adjacentes. s/autor, 19--. Disponível em: 
http://historiadealagoas.com.br; 2 – presença de cercas ao fundo delimitando as primeiras 
construções. s/autor, 19--, IBGE, 2016; 3 – farol como cenário da festa de Bom Jesus dos 
Navegantes, tradicional do lugar, SILVA, 2006; 4 – Farol já integrado à praça da orla do 
Pontal, RUSCHMANN, 2011; 5 – farol integrado ao mirante, acervo pessoal, 2016. 

 

Igreja São José, povoado Poxim, Coruripe – Segundo Lemos (1999), a sua freguesia foi 

criada em 1718 e a igreja foi reformada em 1782. Possui estilo barroco e singelas dimensões, 

sendo cenário de desfiles e apresentações folclóricas durante a festa de São José, no meses de 

março. Recebeu parecer favorável ao tombamento estadual pelo Conselho Estadual de 

Cultura, segundo a Resolução CEC Nº 04, de 07 de julho de 2010 (SECULT, 2016). 

Os dados levantados nesta fase, subsidiarão a elaboração do material que será 

disponibilizado do Portal da Arquitetura Alagoana. Ao inserir estes exemplares no portal de 

arquitetura alagoana, busca-se despertar a comunidade local e de visitantes para o patrimônio 

edificado, para além das riquezas naturais e ambientais do município que atraí periodicamente 

elevada gama de turistas à região.  
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Durante a etapa de pesquisa documental foram visitadas a Secretaria Municipal do 

Planejamento, onde identificou-se que apenas o Memorial Coruripense possui projeto 2D em 

base CAD, uma vez, que este passou recentemente por uma obra de restauro. Os demais 

exemplares, além de terem que passar pelo levantamento físico cadastral para fundamentar a 

modelagem 3D, deverão ter suas fachadas ou elevações desenhadas através do processo de 

fotogrametria, tendo em vista as elevadas alturas como da Igreja Matriz e do Farol.   

 

CONCLUSÕES 

No contexto da sociedade conectada em rede que vivemos, a apropriação das TICs nas 

ações relacionadas a preservação do patrimônio cultural são por demais relevantes. Sua 

utilização proporciona diversos benefícios ao eliminar distâncias geográficas e potencializar 

as informações históricas e técnicas dos bens culturais que se pretende evidenciar. Entende-se 

que o uso das TICs para a preservação patrimonial não substitui a preservação do bem em si, 

mas atua como um aparato que fortalece a sua existência, valorando as suas significações 

históricas e culturais e enriquecendo a experiência do usuário. Busca-se portanto, participar da 

construção da memória coletiva do lugar e se constituir enquanto ferramenta eficaz para 

educação e preservação patrimonial no Estado. De maneira democrática, estas ações 

disponibilizam um rico acervo reunindo informações que enriquecem a experiência do 

visitante e permite o usufruto patrimonial mesmo daqueles que não podem visitar fisicamente 

o bem cultural. Tais ações são ainda incipientes no Estado de Alagoas e por este motivo este 

panorama alerta para a extensa área para pesquisa e experimentação em aproximar as ações 

preservacionistas com as TICs. 

A inventariação desses exemplares constitui importante banco de dados para estudantes, 

pesquisadores, instituições e profissionais da área da arquitetura e de estudos 

preservacionistas, tendo em vista as dificuldades de acesso de materiais desse tipo em uma 

única plataforma no Estado de Alagoas. Compreende-se que a continuidade das pesquisas 

bibliográficas podem apontar para outras edificações potencialmente relevantes em termos 

patrimoniais dando prosseguimento às atividades em trabalhos futuros. 

O IFAL enquanto agente disseminador do conhecimento inserido em diversas cidades, 

permite que seu com o corpo técnico, docente e discente tenha facilidade de acesso a este 
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conjunto edificado e poderá contribuir massivamente para a construção dessa memória 

virtual. Por este motivo, a pesquisa é passível de replicação nos demais campus do instituto 

espalhados pelo território alagoano, buscando despertar a comunidade local e de visitantes 

para o patrimônio edificado, para além das riquezas naturais e ambientais que nos circundam. 

Há ainda potencialidades para desdobramentos extensionistas, uma vez que o material 

produzido poderá ser utilizado para práticas de educação patrimonial nas escolas do 

município. A linguagem digital pode ser estimulante e interativa, de modo a despertar o 

interesse do usuário na recepção das informações acerca de seu patrimônio, estando em 

consonância com as tendências atuais de inserção da tecnologia em todas as atividades 

humanas. 
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RESUMO: O presente artigo tem como tema Miniplano - a primeira experiência 
empreendedora. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é mostrar a experiência dos discentes 
da disciplina de Empreendedorismo de criar um negócio, desde o início, com o planejamento, 
a criação da miniempresa com conceitos oriundos de um Plano de Negócios como a missão, 
visão, as metas a serem alcançadas, definindo qual público alvo e fornecedores por meio de 
pesquisas, controlando os custos e despesas e registrando-os para no final calcular a sua 
margem de lucro. E, no final do semestre serão apresentados os resultados financeiros de cada 
miniempresa. Quanto a estratégia de pesquisa adotada neste trabalho foi estudo de caso, pois 
trata-se de uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 
seu contexto da vida real, especialmente quando seus limites e o contexto não estão 
claramente definidos.  Finalmente, neste estudo acadêmico foi possível compreender a visão 
dos estudantes envolvidos no processo de aprendizado sobre empreendedorismo, mostrando a 
vivência de ser empreendedor e suas ações de planejamento, evidenciando que ele é um ser 
capaz de criar e desenvolver projetos e dar vida às suas ideias. 

 

Palavras–chave: empreendedorismo, plano de negócio, miniplano, planejamento.  
 
MINIPLANO - THE FIRST ENTREPRENEURIAL EXPERIENCE 
 
ABSTRACT: This article focuses Miniplano - the first entrepreneurial experience. In this 
sense, the objective of this work is to show the experience of the students of Entrepreneurship 
discipline to create a business from the beginning, with the planning, the creation of 
Minicompany with concepts from a business plan as the mission, vision, goals to be achieved 
by defining which target audience and suppliers through research, controlling costs and 
expenses and registering them to the end calculate your profit margin. And half of the final 
will present the financial results of each Minicompany. The research strategy adopted in this 
study was a case study because it is an empirical inquiry that investigates a contemporary 
phenomenon within its real-life context, especially when their limits and context are not 
clearly defined. Finally, in this academic study was possible to understand the vision of the 
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students involved in entrepreneurship on learning process, showing the experience of being an 
entrepreneur and your action planning, showing that he is a being able to create and develop 
projects and give your ideas to life. 
 
KEYWORDS: entrepreneurship, business plan, miniplano, planning. 

 

INTRODUÇÃO 

No mundo de hoje, pode-se indagar qual seria a melhor maneira de montar o um 

negócio? Para começar é necessário compreender o conceito de empreender e como ele ajuda 

a crescer profissionalmente. Nessa perspectiva, empreendedorismo, de acordo com 

Chiavenato (2012) são pessoas que idealizam um projeto ou uma ideia, tendo em mente os 

riscos e responsabilidades que irá assumir, procurando inovar constantemente. Por isso, é 

importante identificar as reais condições e oportunidades que o mercado irá oferecer para o 

novo negócio. 

Neste contexto, o referido artigo pretende mostrar a experiência de elaboração e 

execução de um mini plano de negócios, desenvolvido na disciplina de Empreendedorismo, 

com o intuito de demonstrar como acontece a prática de empreender e a experiência de 

gerenciar uma empresa real, estabelecendo planejamento, organização, execução e controle do 

negócio. Com isso, reforça a necessidade de levar o ensino para além das salas de aula, 

valorizando o aprendizado teórico e prático. 

Desse modo, para empreender o primeiro passo é fazer autoanálise para saber qual tipo 

de empreendedor e quais características de comportamento possui, com o intuito de verificar 

qual empreendimento estaria de acordo com seu perfil. Neste sentido, de acordo com 

Schumpeter (1949) apud Dornelas (2005, p.39) “o empreendedor é aquele que destrói a 

ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de 

novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais”. 

Para isso, o futuro empresário deve conhecer bem o produto/serviço que irá ofertar e sua 

aceitação no mercado, elaborar o planejamento de como irá funcionar, missão, estabelecer 

metas e objetivos a serem alcançados, uma vez que para Oliveira (2009, p.46 ) o planejamento  

é uma das funções principais do processo administrativo, possui conceitos mais 
amplos do que simplesmente organizar os números e adequar as informações, 
passando a ser um instrumento de administração estratégica, incorporando o 
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controle de turbulências ambientais e possibilitando que a empresa conquiste mais 
competitividade e mais resultados organizacionais, pois é a função que indica a 
direção a ser consolidada pela empresa.  

  

Neste sentido, o planejamento dentro das organizações é uma ferramenta de grande 

importância, pois é a partir dessa elaboração que a miniempresa poderá antecipar futuras 

ameaças e realizar melhorias, diagnosticando as oportunidades. Por isso, foi elaborado um 

mini Plano de Negócios, para vivenciar a experiência empreendedora. 

 

2. MÉTODOS DE PESQUISA 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória e descritiva, uma vez 

que de acordo com Gil (1996), “este tipo de trabalho tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses 

para estudos futuros”. Além disso, a estratégia de pesquisa adotada neste trabalho foi estudo 

de caso que para Yin (2001), trata-se de uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando seus 

limites e o contexto não estão claramente definidos. 

Assim, a elaboração deste artigo utilizou embasamento teórico e prático, tendo como 

referência os principais conceitos do Plano de Negócios que foi iniciado com pesquisas junto 

ao público alvo realizadas nas dependências da própria Instituição e se estendeu até a 

comunidade, com objetivo de definir o nicho de mercado. Em seguida, foram feitos 

levantamentos nos estabelecimentos comerciais da cidade de Baturité, para coleta de dados, 

uma vez que de acordo com Lakatos e Marconi (2005, p. 192) “é uma técnica para conseguir 

informações e utilizar os sentidos na obtenção de determinado aspectos da realidade”, com a 

finalidade de definir os fornecedores para compra de matéria-prima que serão utilizadas na 

produção e/ou compra dos produtos a serem comercializados, durante a experiência de 

gerenciar uma empresa. 



 

11418 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

3. MINIPLANO – A PRIMEIRA EXPERIÊNCIA EMPREENDEDORA 

O início do processo foi através da elaboração do mini plano, quando a turma foi 

subdivida em pequenos grupos, com no máximo três membros, em seguida cada equipe se 

responsabilizou pela escolha do nome da empresa, local onde iria funcionar, quais as 

propostas oferecidas pelo empreendimento, definição do produto, formas de comercialização, 

seu público-alvo, análise de vantagens competitivas realizadas pelo método SWOT44, 

elaboração da projeção de vendas e custo, fluxo de caixa,  cálculo dos custos e preço de 

vendas dos produtos, para o semestre, ou seja, o tempo de duração da disciplina.       

Após o início do processo, foram realizadas pesquisas de mercado, por se tratar de uma 

ferramenta que possibilita a obtenção de informações sobre o mercado que pretende-se atuar. 

Neste sentindo, Malhotra (2001) descreve pesquisa de mercado como "a identificação, coleta, 

análise e disseminação de informações de forma sistemática e objetiva, com o objetivo de 

melhorar a tomada de decisão relacionada à identificação e solução de problemas e 

oportunidades".  

Por isso, foram coletados dados através de pesquisa primária com os clientes em 

potencial, para descobrir sobre a aceitação do produto. Descobriu-se que a maioria dos 

clientes, são os estudantes que estudam nos três turnos do Campus, que responderam o 

questionário sobre o que acharam do produto apresentado a eles e o resultado pode ser visto 

no Gráfico 01 a seguir  

                                                           
44 SWOT – Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). 

(WIKIPEDIA, 2016) 
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Gráfico 01 - Pesquisa de aceitação do produto 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 2016 

De acordo com o gráfico percebe-se que, a maioria dos alunos 80%, aceitaram os 

produtos que foram colocados no mercado pelas diversas equipes que criaram e estão 

gerenciando empresas. Assim, após o feedback dos clientes (alunos, professores e servidores) 

foi possível consolidar o negócio, uma vez que os clientes de hoje são mais difíceis de 

agradar, pois estão mais conscientes em relação aos preços, mais exigentes em relação a 

qualidade, perdoam menos e são abordados por mais concorrentes com ofertas iguais ou 

melhores (KOTLER, 1996, p.69).  

Nesse contexto, a partir dos dados coletados iniciou-se o planejamento de vendas, com a 

definição do mercado de atuação do negócio, uma vez que visa estabelecer as condições para 

a troca de bens e serviços, além de definir metas e ações para alcançar novos clientes (Kotler, 

2000). Neste sentido, foram definidos no miniplano os objetivos e alcance de faturamento até 

o final do semestre, percentual de lucratividade e resultado por sócio, através de identificação 

das necessidades dos clientes, despertando seus desejos de consumo, resultando na sua 

satisfação. 

Por isso, focar na qualidade dos produtos é uma estratégia para alcançar os resultados 

projetados, que começou pela escolha dos fornecedores para compra de insumos de 

excelência e preço justo, pois um fornecimento inadequado poderá acarretar prejuízos para o 

negócio, uma vez que matéria prima e insumos de baixa qualidade resultará em produtos de 

má qualidade.  

 Para tanto, foi realizada pesquisa, seguida de análise criteriosa dos estabelecimentos 

que poderiam fornecer um conjunto correto de processos que agregariam valor aos produtos 

produzidos e/ou comprados, constituindo-se de um método eficaz para promover vendas, uma 
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vez que, Crosby (1989) apud Kaiel (2014, p.17) afirma que metade dos problemas de 

qualidade de uma empresa são proporcionados pela inadequada seleção e gestão de 

fornecedores. Com está prática foi possível satisfazer os desejos dos clientes. 

Na etapa seguinte, foram obtidos os recursos arrecadados de cada sócio, em igual 

proporção, referentes aos insumos necessários para a produção, no estabelecimento que 

ofereceu as melhores condições, após cotação em três comércios da região, dando prioridade 

àquele que forneceu produtos com melhor qualidade e preço justo. Em seguida, foi realizada a 

primeira compra de matéria-prima para produção dos produtos germinados que foram 

colocados no mercado escolhido, após análise dos resultados da pesquisa sobre as 

características de comportamentos de compras dos clientes. 

Com as vendas já iniciada, o próximo passo foi o preenchimento do miniplano, 

começando pela capa com um espaço reservado para colocar a marca da empresa criada pelos 

sócios, os nomes dos sócios e o endereço da empresa. Nessa perspectiva, merece destaque a 

criação da identidade visual da empresa que de acordo com Nassar & Figueiredo (1995, p.24) 

“uma boa comunicação empresarial é condição primária para uma boa imagem institucional 

da empresa”. Neste sentido, representa o patrimônio de uma organização e através dela 

comunica a seus públicos a mensagem de seu nome sobre a capacidade do negócio para 

atender às necessidades do consumidor, garantindo satisfação e melhor experiência para quem 

escolhe seu empreendimento. 

O roteiro do miniplano, apresentado na Figura 01, a seguir, possui 10 páginas com 

apresentação da empresa, aspectos mercadológicos, vantagens competitivas, análise dos 

concorrentes, descrição do perfil dos clientes, plano de marketing, projeção de vendas, 

projeção de custos, cálculo do preço de vendas, projeção de resultados, fluxo de caixa, pessoal 

chave e responsabilidades, fonte de capital para iniciar o negócio. 
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Figura 01 – Modelo miniplano  

  

Fonte: Braun (2016) adaptado de SEBRAE/EMPRETEC (1996). 

 

Na primeira página do plano, foi descrito os dados detalhados da empresa, além da 

missão, visão, objetivos e metas estabelecidas semanalmente, sendo que esta última variando 

de acordo com as variáveis que influenciam em cada período, pois os hábitos de consumo 

sofrem influência da renda e comportamento de compras dos consumidores. Por isso, 

empreender tendo pleno conhecimento desses fatores torna mais fácil não só considerar os 

desejos e as necessidades dos clientes, mas também orientar adequadamente das estratégias 

mercadológicas. 

Em seguida, foram descritos os aspectos mercadológicos que representa "o 

planejamento de instalação para uma empresa com base no conhecimento adquirido para 

satisfazer as necessidades de seus clientes ou seu consumidor" (Dicionário InFormal, 2016). 

Desse modo, foram elencadas as características do produto, onde vendê-lo, como distribuí-lo, 

quais estratégias de promoção e qual seu preço de venda. Vale ressaltar que foi preciso para 

elaborar o fluxograma do processo de produção.  

Além disso, foi preciso analisar vantagens competitivas do produto da empresa e 

compará-las com seus principais concorrentes diretos observando preço, qualidade, serviço 
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oferecido e localização. Nesse contexto, a vantagem competitiva surge fundamentalmente do 

valor que a empresa conseguir criar para seus compradores que ultrapasse o custo de 

fabricação (PORTER, 1985, p. 3). Neste sentido, foi realizada análise interna comparando o 

negócio com outros do mesmo segmento, com intuito de identificar os pontos fortes e fracos, 

este último em busca de corrigi-lo e amenizá-lo. Foi avaliado, também o ambiente externo 

constituído pelas oportunidades que poderão ser aproveitadas e as ameaças que deverão ser 

evitadas, por meio de um planejamento estratégico.  

Nessa perspectiva, de acordo com (Kotler, 2000, p. 98-99) “uma oportunidade existe 

quando a empresa pode lucrar ao atender às necessidades dos consumidores de um 

determinado segmento” e “uma ameaça ambiental é um desafio imposto por uma tendência ou 

desenvolvimento desfavorável que levaria, na ausência de uma ação de marketing defensiva, à 

deterioração das vendas ou dos lucros”.   

No Plano de Marketing foi descrito o detalhamento das estratégias utilizadas nos 4Ps: 

praça, preço, promoção e produto, uma vez que poderá contribuir com o sucesso e a 

lucratividade da empresa. Nesse contexto, o objetivo do marketing é integrar os desejos e 

necessidades dos clientes, na formulação de bens e serviços em um processo sistemático de 

interação capaz de melhorar o relacionamento entre consumidores e fornecedores.  

Nesta direção, de acordo com Angela e Christensen (2008): produto - são as 

características, qualidade, marca, design e embalagem; praça - são os canais de distribuiçao, 

distribuiçao fisica, transporte e armazenagem; preço - representa o preço básico, descontos e 

prazos de pagamentos e finalmente, promoção – está relacionada a venda pessoal, 

propaganda, promoção de venda e publicidade. Por isso, as ações de marketing têm um 

importante papel para conquistar a fatia de mercado potencial satisfazendo os desejos e 

necessidades dos clientes.  

 Em relação à projeção de vendas, foram fixadas as metas semanais até o final do 

semestre considerando a sazonalidade e fatores que influenciariam o faturamento, 

especificando o valor do produto unitário, a quantidade a ser vendida na semana, para assim, 

obter o resultado desejado para cada produto no período. Para tanto, as equipes direcionaram 

suas vendas para o interior do Campus e fora da comunidade acadêmica, com intuito de gerar 

mais receita para cumprir os objetivos estabelecidos. Além disso, a definição de preço foi 

calculada através do custo/despesa para a fabricação do produto, incluindo uma porcentagem 

de lucro. Vale ressaltar que as promoções ficaram a critério de cada empresa.  
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 No planejamento financeiro do miniplano, evidenciou-se os valores gastos para a 

compra dos insumos e matéria prima, fabricação do produto, projeções de venda e resultado, 

além do fluxo de caixa. Neste sentido, o planejamento financeiro consiste em um instrumento 

administrativo que o gestor utiliza para reconhecer o cenário atual do empreendimento, 

estudar os caminhos possíveis que poderia tomar e viabilizar as estratégias para essas metas 

serem alcançadas, com a prospecção dos recursos disponíveis. 

Por isso, quando o gestor elabora o planejamento financeiro, poderá organizar as 

diretrizes para fazer a empresa crescer de forma sustentável, desviando-se do risco de 

dificuldades de capital. Nesta direção, Gitman (1997, p.588)  apud Lucion (2005, p.4) 

menciona que: 

 

“O planejamento financeiro é um dos aspectos importantes para funcionamento e 
sustentação de uma empresa, pois fornece roteiros para dirigir, coordenar e controlar 
suas ações na consecução de seus objetivos. Dois aspectos-chave do planejamento 
financeiro são o planejamento de caixa e de lucros. O primeiro envolve o 
planejamento do orçamento de caixa da empresa; por sua vez, o planejamento de 
lucros é normalmente realizado por meio de demonstrativos financeiros projetados, 
os quais são úteis para fins de planejamento financeiro interno, como também 
comumente exigidos pelos credores atuais e futuros”. 

 

Com está prática será possível administrar as receitas de modo eficaz, entendendo 

quanto recurso será necessário para cobrir os custos.  Para tanto, na projeção de resultados do 

miniplano foram preenchidos os valores das receitas de cada produto e os custos para calcular 

os resultados de lucros ou prejuízos, até o final do semestre. Para finalizar, foi realizada a 

projeção do fluxo de caixa, detalhando a entrada e saída de dinheiro de vendas e compras 

semanalmente, além da necessidade e fonte de recursos para começar o negócio.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este trabalho percebe-se a importância do planejamento, uma vez que para que o 

empreendedor obtenha sucesso, é necessário não apenas uma ideia, mas disposição e 

iniciativa para planejar e compreender o mercado em que pretende atuar, através da análise 

dos ambientes internos e externos para uma melhor aplicação do plano, de modo a alcançar 

metas e objetivos, mantendo uma posição de competitividade em qualquer ambiente. Neste 
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contexto, a metodologia utilizada convida a uma reflexão sobre o negócio, desde o estudo de 

mercado até a apuração dos recursos necessários ao investimento. 

Neste sentido, o plano de negócio, enquanto ferramenta administrativa incentivou os 

empreendedores a pensarem sobre como seriam seus empreendimentos, por meio de análise 

dos aspectos pertinentes à estruturação da empresa e o ambiente onde estariam funcionando. 

Assim, a aplicação do planejamento na elaboração do miniplano de negócio contribuiu para o 

crescimento e experiência do discente no gerenciamento de uma empresa, atuando 

diretamente no mercado, desde a ideia, elaboração e execução do mesmo, vivenciando o 

relacionamento com o cliente, bem como os fornecedores, acionistas e o mercado. 

Finalmente, neste estudo acadêmico foi possível compreender a visão dos estudantes 

envolvidos no processo de aprendizado sobre empreendedorismo, mostrando a vivência de ser 

empreendedor e suas ações de planejamento, evidenciando que ele é um ser capaz de criar e 

desenvolver projetos e dar vida às suas ideias. Porém, nada disso será possível se não houver 

determinação e persistência, inovar sempre, reconhecer os erros e fraquezas, não desistir com 

os obstáculos, além de demonstrar coragem, confiança, dedicação e assumir riscos, para 

atingir objetivos e mudar seu estilo de vida. 
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo identificar os principais obstáculos, bem 
como compreender o espaço urbano do município de São Gonçalo do Amarante, localizado 
na Região Metropolitana de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Foi avaliada a 
percepção dos usuários do sistema de transporte de passageiros, quanto às condições de 
mobilidade urbana, e a eficácia de sua atuação no município. Utilizou-se pesquisa 
exploratória, em que se observou que o transporte coletivo proporciona facilidades de acessos 
a diversas categorias de pessoas. No caso da comunidade de São Gonçalo do Amarante/RN, o 
transporte de passageiros é de total responsabilidade do poder público, no entanto o mesmo 
não é satisfatório para os seus usuários. Um dos principais motivos de insatisfação é o não 
atendimento a todos os distritos localizados na região. O estudo mostrou a importância de se 
fazer um novo planejamento para a atuação desse transporte, de forma a atender a demanda 
em constante crescimento da população. Para tanto, foram feitos levantamentos da expectativa 
populacional, sendo gerados gráficos que mostraram os dados qualitativos e quantitativos da 
pesquisa. Foi apresentada uma proposta de intervenção, com o foco de reduzir as falhas 
existentes e melhorar continuamente a mobilidade urbana no município de São Gonçalo do 
Amarante/RN. 

Palavras–chave: transporte de passageiros, percepção, usuários, planejamento urbano 

 
URBAN MOBILITY IN SÃO GONÇALO 
DO AMARANTE: INTEGRATION OF DISTRICTS 
 
ABSTRACT: This article aims to identify the main obstacles and understand the urban space 
of São Gonçalo do Amarante, located in the Metropolitan Region of Natal, in the state of Rio 
Grande do Norte. The perception of users of passenger transport system was evaluated for the 
conditions of urban mobility, and the effectiveness of its operations in the city. An 
exploratory survey was conducted, when it was observed that public transportation provides 
access facilities to various categories of people. In the case of the community of São Gonçalo 
do Amarante/RN, passenger transport is the sole responsibility of the government, however it 
is not suitable for its users. One of the main reasons for dissatisfaction is not service to all 
districts in the region. The study showed the importance of making a new schedule for the 
performance of such transport in order to meet the demand constantly growing population. 
Therefore, surveys were made of the population expectation being generated graphs that 
showed the qualitative and quantitative research data. A proposal for intervention was 



 

11427 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

presented, with the focus to reduce existing gaps and continuously improve urban mobility in 
the municipality of São Gonçalo do Amarante/RN. 
KEYWORDS: passenger transport, perception, users, urban planning 

 

INTRODUÇÃO 

No âmbito atual, a mobilidade urbana é descrita como um fator relevante para o 

desenvolvimento das cidades, dificuldades ocasionadas pelo crescimento populacional e 

territorial desordenado afetam drasticamente a mobilidade do município. 

Este estudo abordou as principais limitações vivenciadas por usuários de transporte 

público coletivo em um município sediado na Região Metropolitana de Natal, no estado do 

Rio Grande do Norte. Para tanto, iniciou-se com uma pesquisa bibliográfico referente aos 

temas de mobilidade e transporte público urbanos, medidas de planeamento e as 

características do transporte público na região de estudo.  

Mobilidade Urbana 

O transporte público de passageiros proporciona facilidade de acesso a diversos 

segmentos, promovendo a locomoção a centros de estudo, trabalho, saúde e centros culturais, 

tornando o transporte público uma variável necessária para possibilitar qualidade de vida nas 

cidades. Conforme BRASIL (2007):  

A mobilidade urbana para a construção de cidades sustentáveis será 

então produto de políticas que proporcionem o acesso amplo e democrático 

ao espaço urbano, priorizem os modos coletivos e não motorizados de 

transporte, eliminem ou reduzam a segregação espacial, e contribuam para 

a inclusão social favorecendo a sustentabilidade ambiental. 

É de responsabilidade do poder público a viabilização de um transporte de qualidade e 

eficiente, mas nem sempre isso acontece. Problemas como falta de frotas, atrasos e o não 

atendimento de todos os bairros e regiões fazem com que o usuário não se sinta satisfeito e 

opte por outros meios de locomoção.  

Com o desenvolvimento e mudanças no cenário atual, cada vez mais se faz necessário o 

deslocamento de pessoas no espaço, realizados por meio de transporte de veículos 
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motorizados ou não motorizados. A avaliação desse recurso possibilita a identificação da 

qualidade da vida urbana auxiliando na redução de problemas e melhorando a qualidade e 

eficiência da movimentação de pessoas e mercadorias.  

Para o anteprojeto de Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, conforme Brasil 

(2005), mobilidade urbana é mais do que o que chamamos de transporte público, é muito mais 

do que um conjunto de serviços e meios de deslocamentos de pessoas e bens com a cidade, é 

um atributo das cidades e se refere à facilidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço 

urbano. 

Transporte público urbano  

O transporte público é um meio de transporte operado por empresas públicas ou 

privadas responsável pelo deslocamento de pessoas de um ponto a outro da área dessa cidade. 

Nas áreas de pequeno porte geralmente são oferecidos transportes coletivos administrados por 

prefeituras ou concessões de licenças muitas vezes subsidiadas.  

As empresas operadoras de transporte público urbano prestam um serviço essencial ao 

proporcionar a locomoção que garante o funcionamento econômico da cidade, e permite a 

mobilidade da população no seu democrático direito de ir e vir; para isso estão cada vez mais 

atentas aos aspectos da organização do trabalho para o atendimento das necessidades dos 

clientes, e dos parâmetros de regulamentação preconizados pelo poder público (CRUZ, 1998, 

p.45). 

O transporte público urbano exerce papel fundamental na locomoção através dos meios 

de transporte que proporciona a interligação entre as demais regiões das cidades, 

configurando-se uma alternativa para a redução de congestionamentos, acidentes de trânsito e 

impactos ambientais. 

Medidas de planejamento e desenho urbano  

O planejamento urbano é de fundamental importância para os aspectos relacionados à 

qualidade de vida da população. Conforme Gunston (1975, p. 67), essas medidas de 

planejamento das cidades do século XXI é em torno do transporte urbano, exigindo decisões 

urgentes.  
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Devido ao aumento constante da população em áreas urbanas, é de total relevância que 

sejam definidas as medidas de planejamento em relação ao transporte, proporcionando assim 

maior bem-estar para os habitantes.  

O município de São Gonçalo do Amarante sofre com esse sistema, vários de seus 

distritos não são atendidos, tornando inviável o deslocamento de sua população. 

 

 

Transporte público em São Gonçalo do Amarante 

O transporte público é parte essencial de uma cidade, principalmente para uma que está 

em crescente desenvolvimento. Devido à chegada do Aeroporto Governador Aluízio Alves, o 

município tornou-se porta de acesso para o Estado, promovendo grandes oportunidades de 

investimentos e residência.  

No Município de São Gonçalo do Amarante, metade do transporte é administrado pela 

prefeitura e a outra parte é pelo Departamento de Estradas e Rodagens, DER-RN. O 

transporte público oferecido não atende as expectativas dos usuários, além de não abranger 

todos os distritos do município. Além disso, a tarifa cobrada é alta e não é convertida em 

segurança e nível de serviço adequado para os passageiros. A demora da rotatividade das 

linhas também é um problema observado pelos usuários, agravando ainda mais o seu 

desempenho. 

Objetivos do estudo 

Diante desta realidade, este trabalho teve o objetivo de identificar os principais 

obstáculos e compreender o espaço urbano do município de São Gonçalo do Amarante/RN, 

analisando a mobilidade da população e os efeitos provocados na comunidade devido à falta 

de integração dos modais de transporte e universalização do acesso. 

Como forma de intervenção, foram propostas alterações que podem ser realizadas para 

otimizar o deslocamento de pessoas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa classifica-se, quanto aos objetivos, como exploratória e explicativa, 

uma vez que irá aprofundar os estudos sobre a realidade do transporte público no município 

avaliar e compreender as consequências para a população. De acordo com Gil (2008), as 

pesquisas exploratórias possibilitam uma maior familiaridade com o problema. Quanto aos 

procedimentos, será realizada pesquisa de campo e bibliográfica, levantamentos em artigos já 

realizados e uma pesquisa online com a população do município. 

Quanto à abordagem, emprega-se pesquisa quantitativa e qualitativa, para analisar e 

compreender o espaço urbano do município de São Gonçalo do Amarante. Foi feito um 

questionário online com os usuários do transporte público e moradores do município, obtendo 

detalhes sobre a dificuldade encontrada no deslocamento dos mesmos. 

A análise foi feita cruzando os fatores que influenciam as respostas aos 

questionamentos da entrevista e também aos fatores observados pelo pesquisador. A partir daí 

pode ser analisado o espaço urbano do município e diagnosticadas as deficiências vistas de 

diversos ângulos, inclusive sob a ótica dos pesquisadores. Essas análises foram feitas 

mediante a teoria estudada para possibilitar a sugestão de melhorias como proposto 

inicialmente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização do transporte público em São Gonçalo do Amarante 

São Gonçalo do Amarante é um município da Região Metropolitana de Natal, com 

população de 99.724 habitantes, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

IBGE (2016). Seus moradores estão distribuídos em 56 distritos. Localizada no Estado do Rio 

Grande do Norte, distante 13 km da capital Natal, situado à margem esquerda do rio Potengi, 

na microrregião de Macaíba, ocupa uma área total de 264 km2. São Gonçalo do Amarante faz 

parte da Região Metropolitana de Natal, fazendo limites ao norte com os municípios de Ceará 

- Mirim e Extremoz, ao sul com Macaíba, a leste com Natal e a oeste com Ielmo Marinho. 
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Figura 1. Localização geográfica da cidade de São Gonçalo do Amarante. IFRN,2016. 

 

Há duas empresas operando na cidade, Expresso Oceano e Trampolim da Vitória, 

interligando o município à Natal e Macaíba. A maior parte das vans tem seu destino final no 

bairro de Igapó.  Hoje, o município possui 5 ônibus com terminal no centro do município 

(Linhas R, S, T, U e ALIMENTADOR), 2 linhas de cidade das rosas (Linhas 132 e 133) e 1 

linha como via partindo de Macaíba e passando por São Gonçalo Amarante (Linha I), as 

mesmas operadas pelas empresas anteriormente citadas. Além das citadas anteriormente, 

operam 4 linhas interbairros (Padre João Maria, Pajuçara, Cidade das rosas e Guanduba). Para 

suplementar as demandas existentes por mais opções de transporte, o DER-RN, departamento 

de estradas e rodagens do rio grande do norte, permite 3 linhas, como a nomenclatura de 

“E1”, a primeira ligando o centro de São Gonçalo à Cidade Alta em Natal, a segunda a Ponta 

Negra também em Natal e por fim ligando Cidade das Rosas ao centro da capital.  

Deficiências da Integração no munícipio 

Devido à ocupação intensiva e muitas vezes descontrolada do município de São 

Gonçalo do Amarante, sem um planejamento adequado, vários problemas de ordem social e 

de infraestrutura, tais como: sistema de transportes, de energia, de água, de esgoto, de saúde e 

de moradia, são ocasionados gerando transtornos para a população. 

Os principais acessos entre os distritos são pelas rodovias BR- 406 e RN-160. Porém, 

somente a BR- 406, de responsabilidade federal está em bom estado de conservação, 

ganhando uma nova via de entrada, a estrada do aeroporto. A rodovia estadual RN-160 possui 
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muitos buracos, falhas no asfalto, iluminação e sinalização precárias, ocasionando acidentes 

constantes no trecho dentro da área do município.   

A maioria dos veículos não atendem a expectativa dos usuários, encontram-se em 

estado precário, colocando em risco os passageiros. Os distritos próximos à BR- 406 sofrem 

por não terem opção direta ao centro de São Gonçalo do Amarante, forçando o usuário ou 

morador desta localidade a se deslocar ao bairro de Igapó, no município de Natal, e de lá 

embarcar em outro veículo, pagando outra passagem, que poderá ter valor diferente e além 

disso não ser aceito o mesmo cartão eletrônico.  

A locomoção da população entre seus distritos é feita por vans e micro-ônibus, 

chamados interbairros, mas nem todos os distritos são beneficiados com esse transporte, 

devido a deficiência do serviço de transporte urbano. Apenas 4 distritos são atendidos (Padre 

João Maria, Pajuçara, Cidade das rosas e Guanduba). Levando em consideração os 56 

distritos, menos de 5% são atendidos com transporte público. 

Levantamento de expectativas da população 

Através de pesquisa realizada online com os moradores e usuários dos meios de 

transporte de São Gonçalo do Amarante, chegamos nos seguintes resultados apresentados em 

gráficos abaixo:  

A figura 2 apresenta os dados referente as opções utilizadas pelos usuários, sendo em 

primeiro lugar a Trampolim, com 53,3%, seguida pela Oceano (16,7%) Interbairros (13,3%) e 

demais.   

 

Figura 2. Opções de empresas de transporte público urbano mais 

utilizadas pelos usuários. IFRN,2016. 
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A figura 3 expõe os dados qualitativos da opção de transporte escolhida anteriormente, 

sendo regular com 60%, seguido de péssimo com 23,3% e bom com 13,3%. 

 

  Figura 3. O nível de serviço prestado pelas empresas de transporte 

público de passageiros. IFRN,2016. 

A figura 4 destaca respostas sobra a quantidade de linhas que abrangem o distrito do 

morador. A resposta NÃO lidera com 50% para “totalmente” e 36,7% para “parcialmente”. Já 

a resposta SIM teve um percentual de 13,3% para “parcialmente”. Os demais não pontuaram. 

 

 

Figura 21. As linhas ofertadas são suficientes para atender 

a demanda do seu distrito. IFRN,2016. 

 

A figura 5 é em à relação ao tempo de permanência dos moradores nas paradas a 

resposta foi que esperam aproximadamente 45 mim (33,3%) ,30 mim (30%), e 60 mim 

(26,7%). 
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Figura 5. O tempo de espera nas paradas de ônibus. IFRN,2016. 

A figura 6 apresenta as linhas mais utilizadas, a S (Centro) lidera com 23,3% em 
seguida as linhas U com 16,7%, I (Macaíba) e Interbairros com 13,3% e as demais abaixo de 
11%. 

 

 

Figura 6. Linhas mais utilizadas pelos usuários. IFRN, 2016. 

 

A figura 7 mostra possíveis melhorias a opção mais linhas teve o percentual de 33,3% e 
mais veículos nas linhas atuais liderou com o percentual de 56,7%. 

 

Figura 7. Opções de melhorias no serviço do transporte público. 

IFRN,2016. 
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CONCLUSÕES 

Tendo em vista a análise feita, é possível perceber algumas deficiências na mobilidade 

urbana de São Gonçalo do Amarante. Estas ocorrem principalmente pela falta de 

investimentos feita na mobilidade da região, dificultando a locomoção dos seus moradores e a 

integração dos seus distritos.  

A proposta de intervenção apresentada tem como foco reduzir as falhas existentes e 

melhorar continuamente a mobilidade do município, buscando oferecer melhores condições e 

alternativas para os usuários. As empresas de transportes devem buscar pela oferta de serviços 

que resultem em maior satisfação dos clientes atendendo suas expectativas. 

Observando os dados colhidos e a análise feita do Município identificamos alguns 

fatores importantes que devem ser resolvidos, propondo algumas intervenções.  

a) Unificação dos cartões eletrônicos. A unificação dos cartões de passagem de Natal e São 

Gonçalo do Amarante vão possibilitar inúmeros benefícios para seus usuários, um deles é 

a possibilidade de transferência de uma linha a outra sem pagar uma nova passagem em 

um determinado tempo. 

b) Criação de novas linhas para atender os demais distritos. A maioria dos distritos não 

são atendidos com linhas de transporte público, impossibilitando os moradores de ir e vir. 

Linhas interbairros devem ser inseridas para atender todos os conjuntos, integrando-os.  

c) Mudança da rota da linha I (Macaíba). A linha I (Macaíba) é usada por grande parte 

dos estudantes que frequentam o IFRN, campus São Gonçalo do Amarante, e também a 

principal linha para os moradores que desejam se locomover a Zona Norte de Natal, um 

grande avanço seria se a linha subisse até o instituto, além de atender todo o centro de São 

Gonçalo do Amarante ainda faria com que os alunos economizassem passagem. 
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RESUMO: Esse artigo expõe resultados obtidos desde 2014 numa “Pesquisa em Iniciação 
Cientifica em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação” desenvolvida no Instituto Federal 
de Sergipe, que teve por objetivo produzir um Modelo Virtual Tridimensional do Convento de 
São Francisco, edifício localizado na cidade histórica de São Cristóvão/ Sergipe, e tombado a 
nível nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Sergipe – 
IPHAN/SE. Para a compleição desse objetivo a equipe desenvolveu um método que permitiu 
modelar as formas exteriores do convento utilizando um programa de “Modelagem de 
Informação da Construção” – aportuguesamento do termo inglês Building Information 
Modelling – utilizando, como base empírica, registros documentais sobre o Convento de São 
Francisco do acervo do IPHAN/SE. Para obter esse produto foram cumpridos os objetivos 
secundários da pesquisa, que refletiram seu compromisso social: a introdução de modos 
contemporâneos de registro do patrimônio arquitetônico sergipano; fornecer o modelo 
produzido ao IPHAN/SE fomentando a divulgação da ciência, da tecnológica e do 
patrimônio; e capacitar estudantes, ampliando seus conhecimentos e iniciando-os em práticas 
de Iniciação Cientifica. 

Palavras–chave: Arquitetura, BIM, Patrimônio. 
 

VIRTUAL MODEL OF THE CONVENTO DE SÃO FRANCISCO AT 
SÃO CRISTÓVÃO/SE, A CASE STUDY. 
 
ABSTRACT: This paper presents the results of a research developed since 2014 in a program 
of “Scientific Initiation in Technological Development and Innovation” of the Instituto 
Federal de Sergipe, which aimed to produce a Tridimensional Virtual Model of the Convento 
de São Francisco, a heritage listed building located at the historical city of São 
Cristóvão/Sergipe, that is declared national architectonical patrimony by the Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Sergipe – IPHAN/SE. To accomplish the main 
objective of this research, the team developed a method to model the exterior shape of the 
building utilizing a Building Information Modelling software, and used, as empirical basis, the 
design archive of the Convento de São Francisco of the IPHAN/SE. While this model was 
produce, some secondary objectives, which reflected the social agenda of this research, have 
also been satisfied: introduce contemporary methods of architectural heritage design in 
Sergipe; offer the produced model to the IPHAN/SE, encourage diffusion of science, 
technology and heritage; and improve the student skills and knowledge by initiation on 
scientific research. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo apresenta resultados obtidos ao longo de dois anos numa pesquisa de 

Iniciação Cientifica em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação desenvolvida no Instituto 

Federal de Sergipe, que teve por objetivo a produção de um Modelo Virtual Tridimensional 

do Convento de São Francisco, edifício localizado na cidade histórica de São Cristóvão/ 

Sergipe, e tombado a nível nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional de Sergipe – IPHAN/SE, e que hoje o possui a prerrogativa de Patrimônio da 

Humanidade formalizado pela UNESCO. 

Parte do processo de tombamento de uma edificação é composto por projetos de 

arquitetura que permitem que equipes técnicas atuem: seja através do mero registro para 

salvaguarda, seja como subsídio para obras de reforma, revitalização ou restauro. Nessa 

pesquisa, a equipe procedeu com a modelagem das feições exteriores do convento de 

Convento de São Francisco através de um método comprometido, sobremaneira, em garantir a 

maior fidelidade possível para com os projetos integrante do acervo dessa edificação no 

IPHAN/SE. Assim, a Inovação Tecnológica proposta foi promover a conservação da memória 

da edificação através de um modelo tridimensional virtual, cumprindo ainda com objetivos 

específicos de:  

 

a) Capacitar estudantes a proceder com a modelagem em softwares BIM; 

b) Contribuir com a divulgação científica e tecnológica do estado de Sergipe; 

c) Formalizar uma metodologia apropriada e inovadora de modelagem virtual 

tridimensional de edificações tombadas pelo IPHAN, constituindo uma 

inovação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

No passado, muitas vezes o método de representação de uma edificação era o de 

proceder com o desenho de suas secções horizontais (plantas-baixas), verticais (cortes) e 



 

11439 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

vistas externas (fachadas e plantas de coberturas) através de canetas de tinta nanquim sobre 

papel vegetal. Esse método, que chamaríamos de clássico, é o que foi empregado para 

registrar a maior parte do acervo de projetos da superintendência sergipana do IPHAN.  

Atualmente, novas tecnologias de representação permitem registrar as feições do 

edifício sem a dependência de mídias físicas que, entre outras, possuem a grave limitação de 

serem de difícil cópia, e de serem facilmente comprometidas quando submetidas a sinistros, o 

que acarreta a perda dos dados registrados.   

De modo geral, duas tecnologias se colocam como as mais acessíveis para registrar o 

projeto da edificação via computado, uma, a CAD (Computer Aided Design, ou Projeto 

Auxiliado por Computador como traduzida) é utilizada principalmente (mas não 

exclusivamente) para a representação bidimensional dum edifício, e outra a BIM (Building 

Information Modeling, ou por sua tradução Modelagem de Informação da Construção) 

permite ao projetista incorporar uma miríade de informações da construção e analisar as 

relações de forma e espaço sobre um modelo tridimensional. Nesse processo de trabalho, 

algoritmos associam à geometria tridimensional comportamentos específicos que exploram as 

relações entre representação e informação de modo que cada passo no processo remodela e 

direciona o próximo, ao contrário do processo tradicional em CAD no qual se formula um 

conceito geral e em seguida refinam-se pontos específicos. 

O caráter inovador dessa pesquisa adveio da possibilidade de aplicar uma tecnologia 

que, no contexto do estado de Sergipe, apresenta novidade em relação aos procedimentos 

metodológicos hoje empregados para tratar os projetos de edificações tombadas. 

Uma vez que a equipe optou em desenvolver a modelagem da edificação em tecnologia 

BIM, colocou-se a necessidade de obter uma base documental crível e que, reconhecidamente, 

testemunhe o objeto tombado (TIRELLO, R. A. 2008). Compreendendo que os registros de 

uma edificação são também uma fonte de dados que merece preservação e respeito em seu 

tratamento, e que proceder com um levantamento de cadastro in situ seria uma tarefa 

hercúlea, a equipe optou por privilegiar a base de dados que é o acervo do IPHAN/SE, o qual, 

se supõe, respeita as legislações internacionais específicas sobre o cadastro e documentação 

do patrimônio histórico. Essa foi, portanto, a fonte documental primária da pesquisa. 
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Assim, a modelagem comprometeu-se em reproduzir as feições do Convento de São 

Francisco conforme os registros do acervo do IPHAN/SE. Isso colocou a hipótese de que o 

produto obtido viesse a distanciar da edificação em si, pois sua fidelidade foi para com o 

registro e não para com a edificação. Portanto, foi mandatório que o modelo tridimensional 

respeitasse a base documental, pelo que o método desenvolvido buscou: 

  

a) Recuperar a base documental do Convento de São Francisco em posse do 

IPHAN;  

b) Treinar discentes a proceder com a modelagem tridimensional da edificação em 

software BIM; 

c) Contestar as feições obtidas no piloto com a base documental disponível para 

identificar falhas e críticas;  

d) Produzir um modelo final que sanasse as críticas apontadas em “c”; 

e) Refinar o produto final modelado confrontando-o novamente com a base 

documental;  

f) Definir medidas mitigadoras aos principais obstáculos à tarefa de modelagem. 

 

No desenvolvimento desse método, o maior desafio foi garantir o apurado transporte 

das informações contidas nos desenhos bidimensionais de modo que medidas e formas se 

concatenassem harmoniosamente no modelo tridimensional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como o produto tentou ser fiel aos documentos sacramentados de registro sem lhe 

propor quaisquer correções, o modelo tridimensional obtido guardou o máximo de 

semelhança com os documentos originais do Convento de São Francisco, integrando dados 

provenientes de plantas, cortes, fachadas e detalhamentos de projeto.  

Entretanto, no processo de junção das informações verificou-se que as informações dos 

desenhos feitos à mão, que compuseram a base documental, não se encaixavam. Por exemplo: 

quando a equipe tentou encaixar a planta baixa do térreo com a do pavimento superior para 
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verificar, por exemplo, se determinadas paredes poderiam pertencer, simultaneamente, a mais 

de um pavimento, identificou-se significativas divergências, e que as posições de certos 

elementos no térreo mudavam quando analisado o registro do pavimento superior. Essa 

situação foi ainda mais dramática ao tentar encaixar as informações coletadas nas plantas 

baixas com aquelas das fachadas ou dos cortes.  

Logo, como a equipe compreendeu que o respeito aos documentos sacramentados 

deveria ser o maior possível, e que lhes propor correções constituiria um verdadeiro 

vilipêndio à memória registrada, cuidou em transportar as informações coletadas de modo 

mais próximo que conseguiu, procedendo da seguinte maneira: eleita a planta-baixa do térreo 

como peça gráfica principal, por ser a de maior riqueza de detalhes, as informações nela 

contidas foram consideradas soberanas a todas as demais, pelo que as outras plantas, cortes e 

fachadas foram sempre aproximados para coincidir com essa planta-baixa do térreo.  

Em seguida, as informações das feições externas da edificação foram coletadas nas 

fachadas e modeladas, pelo que as esquadrias (portas e janelas) foram os primeiros elementos 

a ser produzidos, seguidos pelas paredes de vedo das fachadas principais. 

Contudo, a medida em que o modelo avançou, as discrepâncias advindas da colisão de 

informações das representações bidimensionais culminaram num modelo com severos 

problemas de construção, em que paredes, esquadrias e outros elementos eram posicionados 

em locais que simplesmente não encaixavam e muito se distanciavam da base documental. 

Essa situação levou ao descarte do primeiro modelo, numa revisão do método, para que se 

obtivesse um produto de melhor qualidade.  

Numa nova abordagem, as fachadas foram tratadas como as peças gráficas soberanas, e 

a modelagem foi desenvolvida como se “de fora para dentro” do edifício. Nesse novo 

tratamento da base empírica, em que as às medidas com que as informações contidas nos 

cortes e nas plantas foram adaptadas, se obteve um modelo de muito maior qualidade, em que 

as partes do edifício modelado tridimensionalmente se correlacionaram de modo muito mais 

harmonioso (figura 01).  
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Figura 1. Fachada Principal do convento de São Francisco modelada 
tridimensionalmente. Acervo da equipe. 

 
Figura 2. Esquadrias do convento de são Francisco modeladas 
tridimensionalmente. Acervo da equipe. 
 

 Figura 3. Visão geral do modelo tridimensional do convento de São Francisco. 
Acervo da equipe. 
 

 
Figura 4. Visão geral do modelo tridimensional do convento de São Francisco. 
Acervo da equipe. 
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Figura 05. Visão geral do modelo tridimensional do convento de São Francisco. 
Acervo da equipe. 

 

CONCLUSÕES 

Cientes de que, hoje, são poucas as iniciativas de transporte da base documental de 

projetos armazenados na superintendência do IPHAN-SE de mídias clássicas para outras mais 

contemporâneas, e quando se compreende que o acervo dessa instituição é mais importante 

fonte documental acerca dos monumentos arquitetônicos de Sergipe, a principal contribuição 

esperada dessa pesquisa é a de colaborar com a manutenção da memória do patrimônio 

arquitetônico através da modelagem virtual tridimensional da edificação tombada.  

Assim, partindo de uma modelagem que privilegiou as feições das fachadas na 

condução dessa tarefa, o produto foi obtido através de um método de transporte de 

informações bidimensionais para um meio tridimensional com um mínimo de adaptações na 

base documental fornecida pelo IPHAN/SE, método que, certamente, pode vir a ser 

reproduzido em futuras tarefas semelhantes.  

Conforme disposto, a metodologia empregada na compleição dos objetivos deste 

projeto de Iniciação Cientifica em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação culminaram 

num triplo ganho social: permitiu definir métodos e técnicas de trabalho inovadoras, auxiliou 

a preservação do patrimônio histórico de Sergipe e ensejou aos estudantes envolvidos uma 

formação complementar à adquirida em sala de aula, fomentando ainda uma consciência 

crítica ao apresentar-lhes problemáticas de responsabilidade social e compromisso com o bem 

público. 
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RESUMO: Este trabalho se focou no estudo de modelos narratológicos aplicados ao roteiro 
cinematográfico. Objetivou identificar os pontos em comum e divergentes nos autores 
escolhidos para o estudo, bem como especular sobre um novo modelo narratológico 
unificado. Por meio de um levantamento qualitativo, buscou-se constatar a frequência com 
que determinados aspectos integram os conteúdos coletados e, assim, identificar as 
particularidades do processo de construção dos modelos narrativos. Depois, houve a 
construção de um modelo integrador. Apesar desta pesquisa ainda estar em andamento, o 
resultado apresentado se fundamenta nas estruturas, paradigmas e tipologias dos autores 
consagrados na área de roteiro cinematográfico, sugerindo-se novos desdobramentos que 
supram as necessidades de uma unificação. 

Palavras–chave: Roteiro, Cinema, Narrativa, Não-linear, Classicismo 
 

NARRATIVE MODEL: A STUDY ABOUT UNIFICATION IN THE 
NARRATOLOGICAL MODELS FOR CINEMA 
 
ABSTRACT: This work studied the narratological models applied to the screenplay. The 
goal was to identify the commonalities and differences in the authors chosen for the study, 
and speculate about a new unified narrative model. Through a qualitative survey, we sought to 
establish the frequency of certain aspects that are part of the process of construction for a 
narrative model. Then, there was the construction of an integrator model. Although this 
research is still in progress, the result shown is based on structures, paradigms and types of 
authors established in the screenplay area, suggesting new developments that meet the needs 
for unification. 
KEYWORDS: Screenplay, Cinema, narrative, non-linear, Classicism 
 

INTRODUÇÃO 

Esse artigo baseia-se no “Sala dos Escritores”, projeto em andamento do Instituto 

Federal de Rio Grande do Norte, Campus Natal-Cidade Alta, na área de Comunicação. O foco 
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da pesquisa se ateve à construção de narrativas ficcionais dramáticas45 com o objetivo de 

investigar os princípios norteadores comuns entre os diversos teóricos de narrativa, mais 

especificamente a narrativa cinematográfica no formato de roteiro, e posteriormente, por meio 

da análise bibliográfica dos elementos estruturantes dos variados modelos de escrita 

propostos, construir um modelo narrativo para o analista e/ou escritor. 

A concepção deste projeto se deu a partir do curso de Formação Inicial e Continuada 

(FIC) intitulado "Narrativa e Roteiro Cinematográfico", elaborado e ministrado pelo 

coordenador do “Sala dos Escritores” e abordando a criação e desenvolvimento de narrativas 

para o cinema 

O "Sala dos Escritores" teve como proposta inicial auxiliar as disciplinas correlatas à 

área de cinema do curso técnico integrado  em Multimídia. No entanto, o projeto migrou para 

o desenvolvimento de um novo modelo de narrativa com o intuito de auxiliar os estudantes a 

entrarem em contato com pensamento narratológico e o consequente desenvolvimento de seus 

próprios projetos de narrativa. O “Sala dos Escritores” identificou as generalizações comuns 

nos autores pesquisados, ao mesmo tempo em que propôs mudanças e novos termos para a 

criação de uma narrativa ficcional dramática, construindo um modelo próprio e que atenda de 

maneira comum os pontos comuns, divergentes, desconexos e ausentes nos autores 

pesquisados.  

A partir do modelo dramatúrgico desenvolvido há a possibilidade de diálogo comum 

entre o criador e o analista, criando um discurso unificado por meio do mesmo modelo. Um 

escritor  (seja roteirista, romancista etc) e o analista compartilham de novos apontamentos 

dramatúrgicos os quais criam um raciocínio diferenciado perante teorias já consagradas. Por 

isso, a pesquisa se justifica na área de Comunicação como um aporte teórico que compreende 

a especificidade da criação artística como um projeto dinâmico, não-linear e com constantes 

mudanças no decorrer do processo. E como a gênese do projeto se deu a partir de um curso 

FIC, a interação entre professor (analista) e aluno (criador) se articulam dentro do mesmo 

discurso.   

Do mesmo modo como o compositor perpassa a excelência dos princípios da 

composição musical, o trabalho do escritor inclui entender os princípios correspondentes da 

história e sua composição, pois desenvolver uma narrativa não é uma pura questão mecânica 

de passos lineares. Ela é a soma final de todos os modos pelos quais o escritor consegue 

deixar o público envolvido e manter este mesmo envolvimento até gerar uma recompensa 

                                                           
45 cuja “ação no mais das vezes [é] violenta ou patética, na qual se enfrentam personagens histórica e 

socialmente escritas em um espaço crível” (AUMONT, p. 87) 
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significativa. Sem desenvolver sua perícia, o escritor tem a grande possibilidade de ter uma 

ideia em sua mente e deparar-se com questões ligadas à própria qualidade de sua narrativa, 

visto que sem um preparo ou desenvolvimentos teóricos anteriores, não há como desenvolver 

um comparativo metodológico.  

Portanto, o ponto central deste projeto desdobrou-se sobre a criação de personagens e 

seus perfis, trama e jornadas, arco narrativo e tema, diálogos e estilo de escrita.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os autores escolhidos dentro do campo do desenvolvimento de narrativas no formato de 

roteiro foram: Syd Field, Robert Mckee, Christopher Vogler, Michael Hauge, David Bordwell 

e Linda Aronson. 

O autor Syd Field apresenta o chamado "Paradigma de Syd Field", um esquema 

narratológico com etapas e sub-etapas (apresentação, confrontação, resolução e pontos de 

virada) e proporciona ao escritor-roteirista o desenvolvimento de sua narrativa dentro do 

esquema de três atos, cada ato representando uma “unidade de ação dramática” (FIELD, 

2001)  

Robert McKee aborda esquemas narratológicos sobre jornadas interna e externa dos 

personagens e desenvolvimentos de conflitos em três níveis: interno (ambienta a narrativa 

dentro da vida interna do protagonista, lidando com sensações e pensamentos e até mesmo 

sonhos), pessoal (desloca os pensamentos para o nível de conflitos entre o protagonista e 

amigos, família, amantes etc) e extra-pessoal, (expande os dois anteriores para instituições 

sociais, como escola, igreja, carreira profissional e até mesmo sistema judiciário, também 

havendo a possibilidade de se opor personagem e ambiente: doenças, locais perigosos de uma 

cidade, um objeto como carro que tem problemas de ligar, ou um tempo acabando para se 

executar uma atividade). Ao se combinar os três níveis, há uma complexa expansão dentro do 

design da história. (MCKEE, p. 43). Tanto sua tipologia dos conflitos quanto a separação 

entre "arquitrama", "minitrama" e "antitrama" (idem, p.55) serviram de base para o modelo 

narratológico unificado. 

 Outro autor, cujo trabalho é reconhecidamente derivado Campbell (1995), é 

Christopher Vogler e seu livro A Jornada do Escritor. Vogler adapta a estrutura mítica 

desenvolvida por Campbell aos personagens de cinema e literatura, simplificando as dezenove 

etapas do Monomito e as adapta para doze estágios divididos em três atos (VOGLER, p. 44), 
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o que manteve a essência do trabalho de Campbell e, ao mesmo tempo, mudou o foco para a 

indústria cinematográfica e literária. Os doze estágios se dividem a partir do personagem 

heroico e sua trajetória/jornada por meio da interação com outros personagens ao redor 

(arquétipos) (idem, p. 64) dentro de estruturas de conflitos e objetivos bem delineados. O 

autor condensa desde o “mundo comum” (esfera do personagem e seu dia-a-dia, atitudes, 

perfil) até o “retorno com o elixir” (fim da narrativa, que promove um crescimento do 

personagem do ponto de vista interno/emocional e, também a partir do ponto de vista mais 

externo/ físico) (idem, p. 47-59).  

O autor Michael Hague desenvolve uma estrutura de seis estágios e cinco pontos de 

trama (HAUGE, 2014) , lidando com a jornada interna/emocional do personagem e 

externa/física diante dos desafios conflituosos e de objetivos bem definidos. O autor cria uma 

nomenclatura que divide o personagem em basicamente cinco esferas (ferida, medo, crença, 

identidade e essência) e manipula dramaturgicamente essas cinco esferas em torno do seu 

desenvolvimento emocional, tendo em vista a jornada externa diante do objetivo e, seu 

consequente crescimento emocional e psicológico.  

David Bordwell em seu artigo (BORDWELL, 2005) aborda os elementos estruturantes 

do Cinema clássico narrativo, consagrado a partir do filme O nascimento de uma nação 

(D.W. Griffith, 1915), cujos princípios permanecem difundidos no cinema mundial 

contemporâneo. Do ponto de vista histórico e estético, o autor analisa as esferas do romance 

heterossexual, personagens com objetivos claros, linearidade narrativa e extrapola os 

princípios clássicos para além da escrita do roteiro, como a montagem do filme (que prioriza a 

localização do espectador perante os cortes) e direção (captação dos personagens/atores 

levemente virados para a câmera ou de frente para ela).  

Contrastando com o raciocínio dos autores supracitados (quanto à linearidade narrativa), 

a autora Linda Aronson propõe uma tipologia diversa para filmes que são tanto lineares 

quanto não-lineares, dividindo-os em seis categorias: três lineares (Tandem, 

Multiprotagonista, Jornada Dupla), duas não lineares (Flashback, Consecutiva),  e uma 

considerada híbrida (ARONSON, 2010, p. 172). A partir desta abordagem diferenciada, a 

autora possibilita um raciocínio que lida com a complexidade das estruturas narrativas que 

não se encaixam no modelo clássico, consequentemente se apropriando de um novo 

pensamento narrativo fracionado tanto no tempo quanto no espaço da diegese – ou seja, o 

espaço da “[...] própria narrativa, mas também o tempo e o espaço ficcionais [...] e com isso 

as personagens, os acontecimentos e outros elementos narrativos” (AUMONT, p. 78) 
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Tendo em vista os modelos narrativos dos autores acima citados, a presente pesquisa 

objetivou delinear novos caminhos e propor um modelo único que abarcasse essas estruturas 

para o desenvolvimento da trama e dos personagens, tendo como foco diferencial um modelo 

de pensamento analítico e de criação, desde a ideia (pouco citada ou ausente nos autores) até a 

formatação final (com pontos de vista dentro do estilo de escrita e modelos para revisão do 

próprio texto). Assim, a metodologia delineada se construiu em três etapas:  

1) Investigação dos modelos teóricos de narrativa por meio de revisão bibliográfica, ao 

mesmo tempo em que examinou-se os elementos em comum e divergentes de suas respectivas 

estruturas narrativas e conceitos aplicados ao tema, personagem, conflito, trama, história, 

diálogos e arco narrativo.  

2) Criação de um modelo unificador e consequente aplicabilidade em narrativas 

cinematográficas no formato de roteiro, por meio da criação de narrativas dentro do novo 

modelo criado.  

3) Diante dos desafios e dificuldades de aplicação do modelo proposto nas narrativas 

desenvolvidas no formato de roteiro, foram propostas novas terminologias que apresentassem 

uma aplicabilidade objetiva. A partir dos problemas encontrados durante a escrita da 

narrativa, as proposições de um novo pensamento foram incorporadas ao modelo, num 

constante aperfeiçoamento. Os roteiros foram explorados em duas frentes: a primeira, para o 

desenvolvimento do portfólio do curso Técnico em Multimídia (no qual os integrantes do 

“Sala dos Escritores” desenvolveram roteiros inéditos); a segunda, por meio da análise de 

roteiros de membros fora do projeto e que faziam parte das disciplinas correlatas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presente pesquisa ainda está em andamento, mas já produziu um modelo unificador e 

propôs novas terminologias para o desenvolvimento de narrativas. 

O modelo desenvolvido consiste de seis etapas, não-lineares. Por meio do 

desenvolvimento dos roteiros, constatou-se que a linearidade não é preservada: durante o 

planejamento das narrativas, não existiu, portanto, uma cadeia linear de eventos e 

pensamentos terminológicos durante o dinâmico processo de criação. Os criadores usufruíram 

da total liberdade para ultrapassar e retroceder nas etapas quando necessário, desde o nível da 

ideia ao nível da escrita e projeto final. Percebeu-se que esse dinamismo foi causado pela 



 

11450 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

constante busca de equilíbrio entre a intenção (Ideia que existe na mente do autor, mas que 

ainda não foi escrita) e prática narrativa (escrita efetiva dos elementos da história)  

Portanto, tentou-se aprimorá-lo (em seu caráter visual) de forma que refletisse o 

dinamismo do pensamento criativo. Abaixo, a Figura 1 expõe o modelo narrativo 

desenvolvido. As setas em sentido horário indicam um processo lógico que aborda os 

elementos narrativos de forma crescente em complexidade. A estrela de seis pontas indica a 

possibilidade de extrapolar o pensamento linear das etapas, havendo saltos dependendo das 

necessidades criativas. 

 

 

Figura 1: Etapas da escrita dentro do modelo proposto, IFRN, 2016 

 

Devido à formatação e tamanho limitados do artigo, as etapas estão abaixo descritas de 

forma simplificada:  

1) Ideia: neste nível, o escritor possui todas as suas influências em constante choque 

criativo, e precisa mediá-las por meio da transformação em códigos, no caso, de escrita. 

Existe um eterno choque entre o que se pensa e o que se efetiva por meio das palavras. 

Questionamentos sobre os próprios personagens, motivos, tema, conflitos e ou um modelo já 

preestabelecido servem de referência para os primeiros passos. Percebeu-se que a organização 

das diversas fontes criativas (romances, teatro, jogos digitais, cinema, séries de TV, relatos 

oralizadas de familiares e sonhos etc) se deu a partir do processo dinâmico da cópia (da 
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referência em si), transformando-a com elementos do próprio criador (a referência começa a 

se modificar com base no que o autor tem em mente) e combina-se com outras fontes no 

decorrer do processo (à referência transformada são combinados fontes diversas. O que fora 

copiado literalmente agora está irreconhecível devido às combinações entre, por exemplo, 

fontes do teatro, cinema e romance). Verificou-se, também, que esse dinamismo se manteve 

em todas as seis etapas. 

2) Modelo: ao se pensar a estrutura narrativa, a qual comporta personagens, conflitos e 

o suas relações, infere-se um modelo/estrutura já preestabelecida ou uma nova dentro de um 

repertório/hábito conhecido. Em outras palavras, dentro de elementos pensados na etapa 

anterior o escritor encaixa suas ideias em um modelo narrativo. Com exemplo, havendo um 

romance heterossexual, objetivos definidos, linearidade, universo consistente e finais com 

resoluções destes mesmos conflitos levantados, percebe-se a estrutura do Cinema Clássico. 

Da mesma maneira, o contrário pode acontecer: o escritor pensa primeiramente no modelo 

para depois desenvolver seus elementos (quais personagens formam o casal, quais os 

conflitos, quais os objetivos etc). Caso o modelo não siga o classicismo narrativo, o escritor 

reflete sobre os elementos do seu próprio universo ficcional cuja estrutura foge ao cinema 

clássico (quebra da linearidade – mescla entre tempo dramático, épico e lírico – conflitos 

internalizados, lirismo e fluxo de consciência, e a quebra das cenas fora de um padrão cujo 

começo meio e fim seria, no modelo clássico, a regra) 

3) Personagem: nesta etapa, o escritor pensa mais profundamente sobre o desenrolar e 

desenvolvimento dos personagens, criando seus perfis e, ao mesmo tempo, atrelando a eles 

uma carga emocional/função narrativa. A partir desse perfil, pensam-se nas motivações, 

propósitos, traumas, certezas e dúvidas, o seu jeito de ser e personalidade dos personagens. 

Todos esses componentes formam um conjunto temático do filme, ou seja, o assunto que será 

abordado cuja carga emocional é evidenciada.  Dependendo do perfil e função de cada 

personagem, a resolução de conflitos (internos/psicológicos, pessoais/externos, 

extrapessoais/sociais) se dará de maneira peculiar. Do mesmo modo, a partir do pensamento 

de personagens protagonistas, os personagens secundários também são desenvolvidos com 

base nessa mesma proposição temático-argumentativa, tendo em vista que uma história possui 

um argumento (o autor tem algo a dizer) e a interação dos personagens contribui para a 

efetivação do argumento na mente do leitor/espectador.  

4) Macro: após o desenvolvimento dos personagens, o escritor reflete sobre a 

macroestrutura da sua narrativa, ou seja, o sequenciamento de cenas e sequências que lidam 

com a resolução de um problema dramático. Com base em modelos de jornadas (Jornada 
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Externa/física, que lida com objetivos claros externos ao personagem, e Jornada 

Interna/emocional, a qual lida com as mudanças e exploração dos sentimentos dos 

personagens em torno do objetivo externo buscado e que refletem as oscilações emocionais 

por causa de seus temores, dúvidas e crenças sobre o mundo), divide-se a narrativa em partes 

(atos, sequências, cenas). Aqui, foca-se apenas no sequenciamento em torno da resolução de 

ambas as jornadas (emocional e física), dando suas características gerais e sem 

necessariamente entrar em detalhes de diálogos e ações específicas do desenvolver interno da 

cena. As doze etapas do monomito foram utilizadas como delineamento inicial, para depois 

haver modificações diante dos objetivos narrativos. 

5) Micro: a partir da organização de eventos da etapa Macro, as ações e diálogos dos 

personagens e a interação temática entre eles se desenvolve, ainda no nível estrutural, o que 

significa que não necessariamente se lida com o estilo de escrita. Em outras palavras, ao se 

escrever uma narrativa, as ações e diálogos dos personagens podem ser transmitidos por meio 

de diversas escolhas estilísticas, no entanto, a etapa Micro ainda tem seu desenvolvimento 

baseado em apontamentos sobre as ações (ex.: “O professor entra na sala, discute com os 

alunos e sai” representa a etapa Micro; “O professor entra em sala. Os alunos estão em 

silêncio total. O professor vai à frente e...” é a escrita efetiva da cena – há apenas um 

apontamento das ações na Micro, porém a Escrita ocorre após o planejamento). Portanto, é na 

etapa Micro que o escritor faz um rascunho geral do enredo, apenas refinado e revisado na 

etapa seguinte. 

6) Escrita: a partir dos desenvolvimentos das cinco etapas anteriores, foca-se no 

desenvolvimento escrito das ações e diálogos dentro de cada cena em torno do objetivo 

externo do personagem (jornada externa) e abordagem emocional (jornada interna). Os 

processos de revisão das próprias cenas e da escrita (rascunhos produzidos) são realizados 

nessa etapa. Caso a narrativa seja um romance, por exemplo, o autor precisa escolher de que 

maneira a frase sustentaria os propósitos objetivos (jornada externa) e emotivos (jornada 

interna) dos personagens. Caso a narrativa seja um roteiro cinematográfico, cuja formatação 

possui regras próprias e padronizadas, a Escrita estuda esses elementos de formatação, como 

as especificidade dos alinhamentos para cabeçalho, ação, diálogos e transições, além do estilo 

de escrita em verbos no presente (TROTTIER, p. 185) e que auxiliam na fruição do leitor-

espectador como se estivesse assistindo ao filme. 
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CONCLUSÕES 

A pesquisa aqui delineada se propôs a desenvolver um modelo unificador para 

narrativas. Como ainda se encontra em fase de desenvolvimento, novos termos e etapas 

podem ser incorporados ao modelo proposto a partir de problemas encontrados na criação e 

análise de narrativas. 

Como proposições de aperfeiçoamentos futuros, o projeto já identificou a necessidade 

de se trabalhar, de uma maneira mais objetiva, com a questão do tema relacionado ao gênero 

cinematográfico escolhido. Portanto, serão pensados novos desdobramentos narrativos que 

lidem com as diferenciações dos diversos gêneros, o que implica uma melhor interação entre 

o modelo e as necessidades do criador. Em outras palavras, serão buscados novos aportes 

teóricos e terminológicos para que o modelo proposto tenha na estrutura ferramentas para 

criação e análise de gêneros como comédia, horror, faroeste, ação e aventura, entre outros. 

Concluiu-se que o modelo narrativo aponta para desenvolvimentos de narrativas no 

formato de contos e romances, saindo do escopo cinematográfico. A partir desta constatação, 

será necessária a criação de narrativas nesses formatos  para, diante das dificuldades, haver a 

um melhoramento no modelo. 
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RESUMO: O presente artigo aborda um estudo de caso em uma “empresa X”, com o 
objetivo de avaliar o índice de motivação dos colaboradores, levando em consideração a 
teoria das Necessidades Socialmente Adquiridas de McClelland. O estudo foi feito por meio 
da aplicação de um questionário estruturado e uma análise quantitativa alinhada ao conteúdo 
bibliográfico. De modo geral, os funcionários se sentem motivados no ambiente empresarial 
com relação aos fatores realização e poder. No entanto, o fator ligado a afiliação mostrou que 
os índices sobre o trabalho em equipe e a comunicação na empresa podem prejudicar a 
organização futuramente, tornando-se necessário um programa de integração, táticas de 
reconhecimento e comunicação. 

Palavras–chave: motivação, afiliação, funcionário, gestão 
 

MOTIVATION OF PEOPLE: A CASE STUDY IN A "COMPANY X" IN 
THE LIGHT OF THE THEORY DASNECESSIDADES SOCIALLY 
ACQUIRED 
 
ABSTRACT: This article discusses a case study on a company X, in order to assess the 
motivation of employees index, tanking into account the theory of socially acquired needs 
McClelland. The study was conducted by applying a structured questionnaire and a 
quantitative analysis aligned with the bibliographic content. In general, employees feel 
motivated in the business environment regarding the factors making and power. However, the 
factor on the membership showed that rates on teamwork and communication in the company 
may harm the organization program making it necessary, recognition and communication 
tactics. 
KEYWORDS: motivation, affiliation, employee, management 
 

 

INTRODUÇÃO 

A motivação é um assunto que há tempos vem sendo estudado por pesquisadores e 

gestores, principalmente nas últimas décadas em virtude da valorização dos Recursos 

Humanos. As pesquisas nessa área ressaltam como um funcionário motivado produz melhor, 

se integra melhor e agrega valor as empresas (CHIAVENATO, 2010). Existem muitas teorias 

formadas para analisar o perfil, o grau e as condições para um indivíduo sentir-se motivado 
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internamente e externamente no trabalho, pode-se destacar a teoria de Maslow, Dois Fatores 

(Frederick Herzberg) e McClelland. Embora aja muito material disponível a ser estudado 

nesse campo, é possível tirar suas próprias conclusões com base em estudos aplicados, 

levando em consideração os tópicos que as teorias motivacionais abordam. No caso, o 

referente estudo utilizará a teoria de McClelland (1961), Necessidades Socialmente 

Adquiridas (NSA), ressaltando que motivos não são herdados, mas adquiridos com as 

experiências e conhecimentos (BERGAMINI, 2008 apud ANDRADE et al. 2010).  

Com a crescente globalização, o mercado varejista vem tomando cada vez mais espaço. O 

consumo da população cresce e muitas pessoas são contratadas frequentemente para atuar 

nessa área (URDAN, 2010). Com a correria do trabalho e a venda incessante de materiais, 

alimentos e cosméticos, o stress e a cobrança se tornam frequentes. França et al. (2008), foi 

avaliador de duas pesquisas referentes ao clima organizacional aplicadas pela empresa Winner 

Chemical, a empresa trabalha no setor químico e a pesquisa se desenvolve acerca da aplicação 

de teorias relacionadas à motivação organizacional. Os autores utilizam a avaliação de dois 

questionários e fazem uma revisão teórica acerca dos conceitos da motivação e das NSA de 

David McClelland.  

Nessa empresa, após o estudo da teoria das necessidades socialmente adquiridas, foram 

implantados vários programas para analisar o nível de motivação, dentre eles: aniversariante 

do mês e um coral. “[...] foram analisados onze itens relacionados com o clima 

organizacional: liderança, salários e benefícios, comunicação, gestão, motivação, 

comportamento e relacionamento, segurança no trabalho, condições de trabalho, perspectiva 

de crescimento, imagem e treinamento” (FRANÇA, 2009). Os itens citados se referem à 

positividade que proporcionam ao ambiente de trabalho. Uma das principais conclusões foi à 

afirmação de que ninguém motiva ninguém, mas que ela surge a partir de um ambiente 

propício.   

Andrade et al. (2010) abordou a mesma ferramenta, em virtude do setor não ser tão 

valorizados por jovens de classe média e alta, o objetivo do artigo foi identificar o perfil dos 

profissionais de telemarketing e os principais fatores motivacionais, uma vez que as empresas 

do ramo podem utilizá-los para atrair mais funcionários. O estudo foi feito por meio de 

entrevistas com 77 colaboradores utilizando como base essa teoria. No final, os principais 

resultados foram a grande incidência de características motivacionais de afiliação no ambiente 
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de trabalho dos servidores e que o ambiente organizacional influi no comportamento dos 

funcionários. 

Com base nas conclusões dos autores citados acima, é possível definir relações entre 

ambas às pesquisas. Umas das relações são a importância e as necessidades de aplicar alguma 

teoria para saber o perfil/fatores que motivam os funcionários. Além disso, outro fato é a 

importância dos trabalhadores estarem motivados, uma vez que o clima organizacional torna-

se saudável e produtivo. 

Entende-se por motivação uma série de acontecimentos que tem por objetivo resolver um 

estado de desequilíbrio (CHIAVENATO, 2010). Geralmente, o termo “motivação” é 

associado a impulsos e sentimentos que façam o ser humano agir em prol de suas 

necessidades (URDAN, 2010). Barbosa et al. (2014) aborda que a motivação é um estado 

psicológico de vontade e disposição para alcance de uma meta ou objetivo. A teoria de 

McClelland aborda esse assunto, pois é baseada na ideia de que as necessidades são 

adquiridas de acordo com as experiências e conhecimentos adquiridos. A teoria “descreve que 

as pessoas são motivadas por três necessidades básicas, que são: a necessidade de realização, 

necessidade de poder e necessidade de associação” (FERREIRA et al., 2006).  

Para Cruz et al. (2014), profissionais orientados para realização dão valor ao trabalho em 

convívio com pessoas tecnicamente capazes, apreciam a avaliação detalhada por seu superior 

e são estimuladas por discursos referentes a desafios e superação de metas. Assim, pessoas 

motivadas por afiliação trabalham melhor em equipe, enquanto a orientação para o poder 

busca causar impacto na organização, assumindo riscos ao fazê-lo (CAMPOS, 2009). Fraga 

(2010) concorda com o entendimento de Araújo (2006), afirmando a importância do gestor 

em proporcionar um ambiente favorável que satisfaça necessidades, objetivos e perspectivas 

dos colaboradores e da organização. 

A realização orienta-se para a excelência, o sucesso, levando os indivíduos a encararem 

desafios e conquistarem seus objetivos (ROCHA et al., 2010). A necessidade de poder vem 

do desejo de ser forte, impactar e persuadir as pessoas (FERREIRA et al., 2006). Finalmente, 

o desejo de ser amado e aceito pelos outros caracteriza a necessidade da afiliação, ou seja, 

estar próximo dos demais e manter boas relações interpessoais (ROCHA et al., 2010). 

Consequentemente, o grau das necessidades varia de acordo com o perfil do profissional. 

Algumas pessoas podem ter necessidades e desejos maiores que outros e vice-versa. Feijó et 
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al. (2015) ressalta que “essas três necessidades são aprendidas e adquiridas ao longo da vida 

pelo resultado das experiências de cada pessoa”. 

Nesse sentido, entende-se que esse estudo serve de subsídio para a “empresa X” 

desenvolver ações que colaborem para elevação da motivação de seus funcionários. No item a 

seguir será abordado os procedimentos de coleta do dados e caracterização da empresa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Ao pesquisar os conteúdos abordados nesse estudo, optou-se por construí-lo utilizando 

uma abordagem quantitativa, caracterizada pelo emprego da quantificação nas modalidades de 

coleta de dados e tratamento deles por meio de técnicas estatísticas (RICHARDSON et al., 

1999 apud MARCONI, 2010).   

A natureza do estudo é básica, em que apresenta como caraterística principal a coleta de 

dados para análise de determinada situação (GIL, 2000), e utiliza como instrumento de coleta 

de dados o questionário estruturado, aquele que as perguntas são bem estabelecidas 

(MALHOTRA et al., 2005).  

Além disso, para caracterização da empresa e do perfil dos funcionários foi feita uma 

entrevista não estruturada com o responsável, em que se define esse tipo de entrevista como 

aquela em que o entrevistador possui autonomia para desenvolver cada situação na direção 

que achar adequada (MARCONI et al., 2010).  

O gerente do empreendimento, na data de visita a empresa (27/10/2015), permitiu a 

aplicação do questionário a 20% dos trabalhadores, entre homens e mulheres, escolhidos por 

meio da amostragem por julgamento. Para Malhotra et al. (2005, p. 266) “amostragem por 

julgamento é uma forma de amostragem por conveniência na qual os elementos da população 

são escolhidos com base no julgamento [...]”.  

A pesquisa bibliográfica foi importante para explicar e facilitar o entendimento do 

público acerca da teoria abordada, já os dados quantitativos possuem a finalidade de 

identificar os problemas enfrentados na “empresa X” (ROCHA et al., 2010).  

Para apresentação dos dados obtidos nas entrevistas, utilizou-se um gráfico do tipo 

coluna produzido por meio do software Excel 2013.  
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O objetivo do estudo é avaliar uma situação real para tomada de conclusões, sendo assim, 

as conclusões poderão ser alvos de novas pesquisas que visem seu aprofundamento (ROCHA 

et al., 2010). A partir das soluções, a empresa poderá encontrar alternativas para minimizar 

possíveis falhas ou melhorar resultados futuramente.  

Caracterização da empresa e amostra dos funcionários 

Abordou-se nesse estudo a teoria de McClelland na empresa X, que está localizada da 

cidade de Nova Cruz/RN e atua no ramo de atacado e varejo. Com base na entrevista, 

constatou-se que o estabelecimento possui 52 colaboradores no seu quadro funcional, sendo 

15 mulheres (28,84%) e 37 homens (71,16%).  

A empresa faz parte de uma rede de supermercados com 23 lojas, contando a vigésima 

segunda posição. Segundo o próprio gerente, a missão da empresa busca oferecer produtos e 

serviços de excelência, adotando medidas que visem soluções ao consumidor, já a sua visão 

opta por melhorar cada vez mais a experiência de compra de seus clientes. Os valores são 

direcionados a motivação (alvo da pesquisa), bom atendimento, e boas relações entre clientes 

e funcionários. A cultura da empresa é mista, caracterizada por uma gerência informal e ao 

mesmo tempo rígida. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No quesito realização (figura 1), composto pelas respostas relacionadas ao nível de 

motivação referente às metas, sucesso e desafios profissionais na empresa, observou-se que 

não existem funcionários parcialmente desmotivados ou totalmente desmotivados. Cerca de 

90% dos participantes estão motivados (60% totalmente e 30% parcialmente) com as metas 

exigidas pela empresa e com os desafios que surgem em seu ambiente de trabalho, 

caracterizando a orientação da amostra para estratégias que abordem discursos voltados para a 

superação das metas e novos desafios, segundo Cruz et al. (2014). 

Com relação à indiferença, apenas 20% não possuem opinião formada sobre os assuntos 

sucesso e 10% sobre os desafios profissionais, o que pode, hipoteticamente, indicar que não 

estão dispostos a crescer profissionalmente dentro da empresa, ocasionando em alguns casos 

o comodismo dentro do estabelecimento. Nesse sentido, para Fraga et al. (2010), é importante 

que o gestor análise se o ambiente está proporcionando esse comportamento. 
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Figura 22: Índices quantitativos dos fatores que compõe a teoria de McClelland. IFRN, 
2016. 

 

No quesito poder (figura 1), composto por decisões, liderança e posição dentro da 

empresa, temos que 90% estão satisfeitos com a sua posição profissional, percentual esse 

bastante positivo e que indica boas relações com gestores, autonomia e realização quanto ao 

fazer e/ou cargo que ocupa. Apenas 10% dos funcionários em cada item são indiferentes, o 

que em números relativamente baixos não interferem negativamente.  

No quesito afiliação (figura 1), composto por trabalho em equipe, comunicação e 

relações interpessoais, percebe-se que 40% dos respondentes são imparciais acerca do item 

trabalho em equipe. Sendo assim, os funcionários podem estar não integrados ou com 

problemas relacionados ao trabalho realizado em conjunto com os outros, também podem 

estar considerando como algo não importante, prezando pelo individualismo nas funções ou 

estão sendo excluídas. No que se refere a comunicação empresarial, identificou-se que apenas 

20% estão totalmente motivados, o que pode explicar a insatisfação com o trabalho em 

equipe, sendo necessárias novas pesquisas para comprovação desta hipótese. 

Nas relações interpessoais foi identificado um auto índice de motivação (60% totalmente 

e 30% parcialmente motivados), o que pode ser considerado contraditório, tendo em vista os 

índices de motivação com o trabalho em equipe bastante reduzidos.  

Em razão disso, estratégias que incentivem o trabalho em equipe são importantes, 

principalmente, dinâmicas motivacionais e táticas de reconhecimento e aprimoramento da 

10% 

Realização Poder Afiliação 
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comunicação. Além disso, é importante verificar se o processo de comunicação da empresa 

está interferindo negativamente no trabalho em equipe. 

 

CONCLUSÕES 

A motivação dos colaboradores no ambiente organizacional é importante, uma vez que 

existem diversos estudos e teorias que abordam o tema e confirmam a afirmação. Com base 

na análise dos dados, conclui-se que os funcionários da “empresa X” possuem elevados 

índices de motivação, embora aja desmotivação em suas necessidades de afiliação, 

especificamente, na comunicação e trabalho em equipe. Portanto, ações/estratégias que 

incentivem o trabalho em equipe e melhore o processo de comunicação devem ser criadas e 

executadas na empresa. 

Esse tipo de estudo é importante para empresas em geral, mas, principalmente, as de 

pequeno e médio porte, uma vez que os recursos administrativos são escassos e pesquisas 

nessa área são pouco utilizadas como ferramentas de gestão.  A falta de conhecimento na área 

motivacional impedi que o empreendedor conheça seus funcionários e priorize estratégias que 

beneficie a coletividade. Esse tipo de problema, muito comum atualmente, gera a demissão e 

problemas de saúde nos colaboradores, assim como a improdutividade e não avanço da 

organização. 
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thiago.loureiro@ifrn.edu.brRESUMO: O presente estudo utiliza da teoria de McClelland (1961) 
desenvolvida para mostrar o nível motivação de acordo com necessidades adquiridas ao longo 
da vida: sucesso, afiliação e poder. Com isso, o objetivo geral do trabalho é buscar uma 
comparação do nível de motivação através da teoria de David McClelland entre os 
funcionários de instituições financeiras, estão localizadas no município de Nova Cruz/RN. 
Essa pesquisa é considerada um estudo de caso, quantitativo, básico e descritivo. Os dados 
foram obtidos por questionários adaptado de Rego (1998, p.639 apud JUNIOR et al., 2015, 
p.6), com sete funcionários em cada instituição. Mediante análises dos dados, a pesquisa 
concluiu que entre os dois bancos os funcionários são motivados, principalmente, por fatores 
relacionados ao sucesso. 

Palavras-chave: comparação, instituições, teoria, Mcclelland, motivação.  
 
EMPLOYEES' MOTIVATION AT FINANCIAL INSTITUTIONS IN NOVA CRUZ 
TOWN, RN, BRAZIL: a comparative analysis according to the theory of socially 
acquired needs. 
 
ABSTRACT: The present study uses the McClelland Theory (1961) designed to show the 
level of motivation according to needs acquired throughout life: success, affiliation and 
power. In this way, its general objective is to compare the level of motivation according to 
David McClelland’s Theory among employees of financial institutions located in Nova Cruz 
Town. The study is considered a case study, of quantitative, basic and descriptive kind. The 
data was collected by applying questionnaires developed by Rego (1998, p.639 apud JUNIOR 
et al., 2015, p.6), with seven employees in each institution. The analysis revealed that in both 
banks their employees are motivated, mainly, by factors related to success. 

KEYWORDS: comparison, institutions, theory, McClelland, motivation. 

 

INTRODUÇÃO 

Os gestores das organizações privadas procuraram a maior produtividade possível para 

suas empresas, para tanto um dos focos dentro das áreas de gestão de pessoas é entender o que 

está diretamente ligado ao desempenho de um indivíduo, em vista disso, vários estudos nessas 

áreas foram desenvolvidos e chegando a concluir que um dos principais fatores que contribui 
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para o aumento da produtividade de um indivíduo é a motivação, ligada a medidas sociais e 

financeiras adotadas pela a empresa como recompensas, salários, condições de trabalho e etc.  

Sendo assim, para Oliveira e Silva (2013), a motivação pode ser definida como um 

processo de persistência, direção e esforços no qual uma pessoa pode ter para alcançar uma 

meta. Deste modo, as organizações devem sempre buscar pela motivação dos seus indivíduos, 

pois os autores ainda falam, que a desmotivação e o desânimo, traz para a empresa grandes 

problemas, como a baixa produtividade e baixa qualidade dos produtos.  

Com isso, ao passar dos anos os gestores começaram a visar o assunto como sendo de 

grande importância para o desenvolvimento de suas empresas, e a medida em que, os anos se 

passaram foram criadas várias teorias que juntas não se anulam, mas se complementam, para 

identificar quais fatores motivadores influenciam seus trabalhadores (FERREIRA, BOAS E 

ESTEVAS, 2006). Uma delas, é a Teoria das necessidades socialmente adquiridas de David 

McClelland, expõe que o indivíduo está motivado por necessidades adquiridas ao longo de 

sua vida: Poder, afiliação e sucesso. 

Ferreira et al. (2006), fala que uma das grandes contribuições que a Teoria das 

Necessidades Socialmente Adquiridas trouxe para o mundo empresarial, foi poder conhecer o 

perfil dos funcionários. Para que possa ajustar as pessoas em seus cargos de acordo com seus 

pontos fortes, não havendo desperdício de talento dentro da mesma, deixando o funcionário 

livres de problemas de baixo desempenho, stress e outras consequências negativas, 

caracterizada por uma profunda analise do perfil profissional do mesmo, fazendo com que 

possa colocar o funcionário em um cargo que seja mais adequado ao seu perfil.  

Nesse sentido, o objetivo geral do trabalho é comparar o nível de motivação através da 

teoria de David McClelland entre os funcionários de duas instituições financeiras, localizadas 

no município de Nova Cruz/RN e denominadas de Instituição A e Instituição B. 

 

O que é motivação? 

Nos dias de hoje a motivação no âmbito organizacional é dividida em fatores 

extrínsecos e intrínsecos. O primeiro está ligado   ao dinheiro, promoções e reconhecimento 

do gerente e dos colegas de trabalho. Já os intrínsecos, estão ligados ao relacionamento da 

pessoa com a sua própria tarefa, uma pessoa motivada intrinsecamente não está ligada 
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recompensa financeira, mas, sim a seu reconhecimento da realização de uma tarefa 

FERREIRA et al. (2006).   

Chiavenato (2010), define a motivação como sendo um desejo que um indivíduo possui 

em exercer altos níveis de esforço, para chegar em determinados objetivos organizacionais. 

Ele ainda cita que, existe três fatores onde estão relacionados a motivação, “1. A direção do 

comportamento (objetivos), 2. A força e intensidade do comportamento (esforço), 3. A 

duração e persistências do comportamento (necessidade)” (CHIAVENATO, 2010, p.477).    

Mas para, Ferreira et al. (2006), ninguém pode motivar outra pessoa, pois a motivação é 

algo pessoal e do interior de cada um, contudo, o que os gestores podem fazer é criar 

estímulos no ambiente de trabalho, que ajudem o indivíduo na atividade em que está 

desempenhando. 

Para compreender e explicar a motivação das pessoas no ambiente de trabalho David 

McClelland desenvolveu a teoria das necessidades socialmente adquiridas na década de 60. 

Conforme McClelland, a motivação pode ser oriunda de três aspectos principais, são eles: (a) 

necessidade por poder, (b) necessidade por afiliação e (c) necessidade por sucesso, segundo 

ele essas três categorias são adquiridas ao longo de toda a vida, e ajudavam diretamente o ser 

humano a estar motivado. 

Os indivíduos que possuem a necessidade por sucesso se caracterizam como, uma 

pessoa que têm sempre o desejo de fazer as coisas melhor, passando dos padrões de 

excelências. Têm o desejo de assumir responsabilidades pessoais por encontrar soluções de 

preferência em situações que possam obter um feedback de seu desempenho, para que possa 

está ainda mais motivado (FERREIRA, BOAS E ESTEVAS, 2006). 

Já a necessidade de poder é caracterizada pelo desejo de controlar outras pessoas, 

procuram sempre estar em posições de liderança, dominar, influência ou controlar pessoas, 

tem uma elevada tendência de obter e se manter em local de status, prestígios e reputação, 

(SILVA E BEZERRA, 2013). 

Ainda segundo Junior, Luca e Cunha (2015), a motivação por afiliação leva uma 

pessoa a buscar por bons relacionamentos e interações humanas. Levando assim, em 

consideração a aceitação dele por um determinado grupo em seu ambiente de trabalho. O 

autor afirma que, as pessoas que possuem essa alta nível de necessidade, tendem a ser muito 
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importantes na relação e no desempenho de um grupo, podendo ele se sobressair em trabalhos 

cooperativos. 

Essa pesquisa estrutura-se da seguinte forma: Introdução, Material e Métodos, 

Conclusão e referências. No item a seguir, serão abordados os aspectos relacionados ao 

Material e Métodos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho trata-se de um estudo de caso, que segundo Cajueiro (2013) é 

definido como sendo, um estudo desenvolvido no próprio local em que o fato/fenômeno 

acontece, focalizando, em uma comunidade, com o objetivo de observar através de 

questionários e/ou de entrevistas, para que o pesquisador possa capturar explicações e 

interpretação do que ocorre no grupo.  

Quanto abordagem da pesquisa, Segundo Cajueiro (2013)o estudo por ser classificado 

como sendo de caráter quantitativo, pois, o autor comenta, que um estudo por ser identificado 

dessa forma, quando á uso de dados estatísticos para ter a interpretação de um fenômeno. 

Quanto ao objetivo uma pesquisa segundo Malhotra et al. (2005) pode ser descritiva, 

exploratória ou casual, entende-se que essa é do tipo descritiva, pois o autor fala, que uma 

pesquisa desse tipo é de caráter conclusiva e tem como objetivo principal a descrição de algo.  

Já, levando em consideração a população da pesquisa, ela abrange os funcionários de 

duas instituições financeiras, localizadas no município de Nova Cruz-RN. Enquanto a amostra 

para a realização do estudo pode ser caracterizada como probabilísticas, aleatória simples, 

definida por Malhotraet al. (2005) em que cada elemento da pesquisa possui uma 

probabilidade de ser seleção conhecida e idêntica. A partir desse conceito, foi feito um sorteio 

aleatória com a população, para a aplicação dos questionários, onde se obteve a reposta de7 

(Sete) contribuintes de cada uma das instituições.   

O questionário, foi definido por Marconi e Lakatos (2010) como um instrumento de 

coleta de dados compostos por perguntas ordenadas. Com isso, o da pesquisa conteve15 

(Quinze) perguntas para identificar as necessidades de sucesso, afiliação e poder de uma 

pessoa, contendo 5 (Cinco) questionamento para cada bloco, expostos na tabela 1. No 

instrumento de avaliação, foi solicitado pelos pesquisadores, que os entrevistados marcassem   
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sua motivação em cada situação da expressa nas perguntas, de acordo com uma escala de 1 – 

Bastante motivado, 2 – Motivado, 3 – Indiferente, 4 – Desmotivado e 5 – Bastante 

desmotivado. 

 

Tabela 1 – Perguntas utilizadas no questionário da pesquisa, divididas de acordo com a 
Teoria das necessidades socialmente adquiridas. IFRN, 2016.  

 
Necessidade de 
sucesso 
 

1. Ter tarefas complexas para executar te deixa... 
2. Estabelecer e atingir metas realistas te deixa... 
3. Como você se sente ao receber um elogio do seu chefe? 
4. Como você se sente em assumir responsabilidades? 
5. O crescimento pessoal e as atividades individuais, te 

deixa... 

Necessidade de 
afiliação 

6. Como você se sente em fazer parte do seu grupo de 
trabalho? 

7. Como você se sente em relação a interação com o seu 
grupo de trabalho? 

8. Os conflitos e desacertos te deixa mais... 
9. Como você se sente quando tem que trabalhar sozinho? 
10. Você se identifica com o seu grupo de trabalho? 

Necessidade de poder 
 

11. Competir em busca de algum benefício com seus colegas 
de trabalho te deixa... 

12. Ganhar algum benefício não por mérito, te deixa... 
13. Ter autoridades sobre outras pessoas te faz sentir... 
14. Estar supervisionando e no comando de outras pessoas te 

deixa... 
15. Dominar e influenciar seus colegas de trabalho é... 

Fonte: Adaptado de Rego (1998, p.639 apud JUNIOR et al., 2015, p.6). 

 

Os dados obtidos na aplicação do questionário podem ser classificados como primários, 

após coletar os dados foram tabulados e calculados no Microsoft Office Excel 2015 e para 

uma melhor visualização foram apresentados na forma de gráficos. Já os dados obtidos na 

pesquisa bibliográfica classificam-se como secundários. 

No item a seguir serão apresentados e discutidos os dados primários da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Levando em consideração os preceitos da Teoria Das Necessidades Socialmente 

Adquiridas, nesse item os dados obtidos serão discutidos e comparados, afim de se averiguar 

a motivação dos funcionários de cada instituição financeira. 
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No tocante à necessidade de sucesso, de acordo com a Figura 1, percebe-se que os 

funcionários das Instituições A e B são mais motivados por fatores ligados ao sucesso, uma 

vez que os 69% dos respondentes da A se disseram “motivado” ou “bastante motivado”, 

enquanto que na B,66% se mostraram dessa maneira. Além disso acrescente-se o fato de 

pouquíssimos (3%) estarem “bastante desmotivados” na B e nenhum na A. 

Figura 1. Motivação dos funcionários das Instituições em relação ou sucesso. Fonte: 
Elaboração própria. IFRN, 2016. 

 

No que se refere à Necessidades por afiliação (necessidade que o indivíduo possui em 

buscar por bons relacionamentos e interações humanas no ambiente de trabalho) percebe-se, 

na Figura 2, que na Instituição B26% dos colaboradores estão “motivado” ou “bastante 

motivado”, enquanto na A o quantitativo é de apenas 45%. Sendo assim entende-se que 

fatores que compõem a necessidade por afiliação pouco interferem na motivação dos 

colaboradores das duas instituições. 
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Figura 2. Motivação dos funcionários em relação à necessidade por afiliação. Fonte: 
Elaboração própria. IFRN, 2016. 

 

Por fim, no que tange à Necessidades por poder nota-se na Figura 3 que esse também 

não é um aspecto relevante para a motivação dos colaboradores das duas instituições, visto 

que na Instituição A apenas31%se dizem “motivado” ou “bastante motivado” e na B, 37%. 
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Figura 3. Motivação dos funcionários em relação à necessidade por poder. Fonte: Elaboração 
própria. IFRN, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho teve como principal objetivo fazer uma comparação entre duas instituições 

financeiras, localizadas no município de Nova Cruz//RN, para analisar os fatores que 

motivam seus funcionários, de acordo com a teoria de David McClelland. Para tal avaliação 

foram utilizados os seguintes indicadores: Sucesso, Afiliação e Poder.  

Com relação ao estudo realizado com os funcionários podemos concluir que: os 

aspectos relacionados ao sucesso são os que mais motivam os colaboradores das duas 

instituições financeiras. Entende-se, dessa forma, que os colaboradores buscam 

constantemente obter padrões de excelências, dando extremante o seu melhor, para obter 

sempre uns feedbacks positivos sobreas atividades por eles desenvolvidas. 

Percebeu-se também que os aspectos como o poder e afiliação apresentam 

desprendimento dos funcionários, uma vez que boa parte se mostrou indiferente. 

Sendo assim, sugere-se as duas instituições que continuem desenvolvendo ações junto 

aos colaboradores que contribuam para o alcance da excelência, como por exemplos 

treinamentos e investimentos em ferramentas que melhorem a qualidade das atividades. 
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RESUMO: Nas últimas décadas o setor de gestão de pessoas tem sido considerado um dos 
mais importantes dentro das organizações, em consequencia disso há uma maior valorização 
dos colaboradores e diversos estudos sobre satisfação, liderança, desenvolvimento de equipes, 
motivação, dentre outros. Seguindo essa tendência, o propósito dessa pesquisa é conhecer o 
nível de motivação dos servidores da Prefeitura Municipal de Passa e Fica/RN. Para 
desenvolver este estudo foi necessário fazer o levantamento da literatura acerca do tema em 
estudo e aplicar um questionário junto ao público alvo, fazendo uma relação dos dados 
obtidos com as teorias motivacionais. Quanto aos resultados encontrados no estudo de caso 
verificou-se que a instituição trabalha alguns aspectos da gestão de pessoas bem como a 
motivação no ambiente de trabalho, mas, mesmo assim existem pontos que necessitam de 
mais atenção principalmente os aspectos que estão relacionados com o trabalho em equipe, a 
capacitação dos servidores, sua remuneração e o reconhecimento profissional. 
Palavras–chave: motivação, gestão de pessoas, servidores 
 
 

ORGANIZATIONAL MOTIVATION: A CASE STUDY WITH 
SERVANTS OF THE MUNICIPALITY OF PASSA E FICA/RN 
 
ABSTRACT: In recent decades the people management sector has been considered one of 
the most important within organizations, in consequence that there is a greater appreciation of 
employees and several studies on satisfaction, leadership, team development, motivation, 
among others. Following this trend, the purpose of this research is to know the level of 
motivation of the servers of the City of Passa e Fica/RN. To develop this study was necessary 
to survey the literature on the subject under study and apply a questionnaire with the target 
audience, making a list of data obtained with the motivational theories. As for the results 
found in the case study it was found that the institution works some aspects of people 
management and motivation in the workplace, but even so there are points that need more 
attention especially the aspects that are related to the work team, the training of servers, their 
remuneration and professional recognition. 
KEYWORDS: motivation, people management, servers 
 
 

INTRODUÇÃO 

Durante o sistema feudal o trabalhador era dono do seu próprio sistema produtivo. Seu 

ambiente de trabalho se confundia com o ambiente do lar, juntamente com seus familiares, ele 

desenvolvia suas atividades domésticas em concomitância com as atividades da sua oficina, 

não havendo, portanto, uma separação do lar com o trabalho. Com o surgimento da 
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Revolução Industrial, esse cenário foi mudando gradativamente e o trabalhador passou a 

vender sua força de trabalho, dando início a separação do ambiente de trabalho com o 

ambiente doméstico. Portanto, a Revolução Industrial proporcionou a ruptura da estrutura do 

trabalho, principalmente pela transição da produção artesanal para a produção em alta escala. 

Com o aumento dos problemas nos postos de trabalho, trabalhadores começaram a se 

organizar e lutar por melhores condições de trabalho. Atualmente, essas condições 

melhoraram significativamente em relação ao passado, devido às lutas sociais, a Consolidação 

das leis Trabalhistas, dentre outros. No que tange às relações socias no ambiente de trabalho, 

pode-se afirmar que a Experiência de Hawthorne teve papel importante, uma vez que foi a 

partir dela que começou-se à perceber que os trabalhadores não são máquinas e por isso 

necessitam de uma série de fatores sociais para desempenhar melhor suas funções.  

Hoje, algumas organizações costumam realizar altos investimentos em programas de 

desenvolvimento de pessoas na intenção de melhorar o desempenho organizacional, a 

motivação e satisfação dos colaboradores, desenvolver líderes, dentre outros. Assim 

versaremos sobre a motivação. No que tange a motivação, Maitland (2000, p. 7) afirma que 

há:  

 
várias teorias foram levantadas acerca da motivação e do que ela é. Três 
delas, em particular, mantiveram credibilidade por um certo tempo, e 
acabaram por criar uma apresentação concisa, embora completa, sobre o 
assunto: “A pirâmide de necessidades”, de Maslow; “A teoria dos dois 
fatores”, de Herzberg; e “A teoria da expectativa”, de Vroom. 
 

A teoria motivacional de Maslow trata das questões comportamentais do indivíduo 

obervando suas necessidades básicas como tratadas na pirâmide das necessidades de Maslow 

que são: funções fisiológicas, segurança, social, autoestima e autorrealização conforme 

descrição a seguir em que é disposto o nível de hierarquia de cada uma das necessidades 

mediante o seu grau de importância na vida do ser humano. 

 
Figura 23: Hierarquia das necessidades de Maslow. 

Fonte: Adaptado de MAXIMIANO (2000, p. 351). 
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A teoria da expectativa de Vroom Baseada na ideia de Maslow em sua pirâmide de 

necessidades, Vroom buscava demonstrar as duas partes essenciais que compõem a 

motivação, sendo elas: os desejos individuais e as expectativas de alcança-los. Maitland 

(2000) aponta as ideias de Vroom destacando o nível de “valência” das pessoas em uma 

organização o que irá determinar se é alto ou baixo sugerindo ao gestor identificar a provável 

busca de motivação forte ou baixa respectivamente. 

 

 
Figura 24: Teoria da expectativa de Vroom. 

Fonte: MAITLAND (2000, p. 11). 

 

A teoria de Herzberg conhecida como a teoria dos dois fatores – fatores higiênicos e 

motivacionais - Herzberg apud Chiavenato (2005) aponta que os fatores higiênicos e 

motivacionais envolvem a motivação dos colaboradores no âmbito organizacional, sendo eles 

extrínsecos relacionado com o ambiente em que o indivíduo está inserido – ambiente físico de 

trabalho – e intrínsecos que está relacionado ao desempenho da capacidade do cargo do 

indivíduo. “Os fatores motivadores tornaram as pessoas felizes com seus serviços porque 

atendem a necessidade básica e humana de crescimento psicológico; uma necessidade de se 

tornar mais competente”. (HERZBERG, 1973, p. 58). Assim pode-se compreender analisando 

as características descritas por Herzberg que apenas os fatores higiênicos – extrínsecos – são 

não suficientes para que mantenham os colaboradores da organização motivados, é preciso 

que além do ambiente preparado para receber os funcionários é interessante que os fatores 

motivacionais estejam e sejam mantidos em todas as áreas de trabalho.  

Desta forma, este artigo trata de um estudo de caso realizado na Prefeitura Municipal de 

Passa e Fica, Rio Grande do Norte, cujo objetivo é conhecer o nível de motivação dos 

servidores da Prefeitura Municipal de Passa e Fica/RN.  

Este artigo é composto de seis partes: a introdução que apresenta a temática e objetivos 

deste estudo; o referencial teórico, que traz um breve levantamento sobre a motivação de 

pessoas; o método da pesquisa que aponta o percurso metodológico traçado para o alcance do 

objetivo; a análise dos resultados; as considerações finais e por fim as referencias consultadas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O delineamento deste estudo de caso está baseado na identificação do nível de 

motivação dos servidores da Prefeitura Municipal de Passa e Fica/RN, buscando entender e 

aprofundar os conhecimentos de administração pública no que se refere a gestão de pessoas e 

motivação organizacional. O estudo feito pode ser caracterizado como o um estudo descritivo 

na qual a finalidade foi ampliar o conhecimento sobre o assunto em questão, mostrando a 

realidade da atual situação motivacional da organização. 

A elucidação da pesquisa ocorreu por meio de técnicas padronizadas utilizadas nos mais 

diversos estudos para comprovação e constatação das informações, tais como o questionário 

para os diversos servidores e entrevistas com os responsáveis pelas secretarias da prefeitura. 

O estudo será realizado com servidores que possuem vínculo de: efetivo, cargos 

comissionados, contratos temporários e estagiários. Na tabela 1 é detalhada a população do 

estudo. 

 
Tabela 2: Composição dos Servidores da Prefeitura Municipal de Passa e Fica/RN. IFRN, 
2016. 

UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIDORES 
Gabinete do Prefeito 18 
Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Controle Interno 4 
Secretaria Municipal de Finanças 13 
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração 26 
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente 1 
Total 62 

 
 A população, de acordo com a tabela 1, é composta de 62 servidores. Dado o baixo 

número de servidores, optou-se pelo levantamento censitário. Contudo, no dia da aplicação do 

questionário, apenas 45% dos servidores compareceram ao local de trabalho, tornando 

necessária a mudança da amostra por acessibilidade.  

O questionário contém questões abertas nas quais o entrevistado poderá expressar sua 

opinião a respeito do questionamento; e fechadas na quais irá analisar possibilidades de 

resposta podendo escolher a que melhor represente sua realidade. No início há questões sobre 

o perfil do servidor e logo em seguida as questões que serão analisadas os aspectos da 

motivação organizacional. 

A análise dos dados se deu por meio de análise estatística e da técnica de análise de 

conteúdo, para Roesch (1999, p. 156 e 157 apud ZANELLA, 2006, p. 125), procura seguir os 



 

11478 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

padrões da análise quantitativa, tendo como “propósito contar a frequência de um fenômeno e 

procurar identificar relações entre os fenômenos, sendo que a interpretação dos dados se 

socorre de modelos conceituados definidos a priori”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A primeira parte da pesquisa descreve o perfil dos servidores da Prefeitura Municipal de 

Passa e Fica/RN. Os dados mostraram que 32% dos entrevistados possuem até 25 anos, 36% 

até 35 anos, 21% até 36 anos e 11% até 46 anos, caracterizando, portanto de uma equipe de 

trabalho predominantemente de jovens adultos. Servidores do sexo masculino são 

predominantes, com 68% do total. Já as pessoas do sexo feminino somam o percentual de 

32%, as quais estariam concentradas nos setores de trabalhos mais técnicos / teóricos, por 

exemplo, departamentos de contabilidade e protocolo. Identificou-se também que o tempo 

de serviço é relativamente baixo, 53% dos entrevistados apontaram que possuem até 5 

anos de tempo de serviço. Enquanto 36% têm até 15 anos e 11% têm acima de 15 anos. 

Quanto a renda mensal, 68% recebem até 2 salários mínimos, 29% de 2 a 5 salários 

mínimos e apenas 3% acima de 5 salários mínimos. Quanto ao nível de escolaridade, 

39% possuem o Ensino Médio completo, 32% possuem o Superior completo, 25% estão 

cursando o Ensino Superior e 4% iniciaram e não concluíra o Ensino Médio. 

A segunda parte do questionário trata do objetivo principal da pesquisa, 

buscando conhecer os aspectos motivacionais dos servidores junto à organização, 

abordando assuntos que trataram de concepções quanto às necessidades básicas, de 

segurança, sociais, estima e auto realização. 
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Figura 25: Percepções de remuneração, vantagens – sua satisfação/insatisfação. IFRN, 2016. 

 

No que se refere aos fatores motivacionais percebe-se, conforme figura 3 logo abaixo, 

que há um elevado índice de motivação dos funcionários, sendo os aspecto remuneração um 

dos fatores condicionantes para o seu aumento, pois tanto ele poderá suprir as necessidades 

básicas (alimentação, moradia, etc.) do colaborador como o dará oportunidade de conquistar 

algum tipo de bem material.  

Todavia no que tange ainda a este aspecto, quando abordou-se sobre a oferta de 

benefícios há um índice de desmotivação não tão acentuado, mas, que a gestão deve observer 

a fim de manter o controle e analisar por qual motivo parte dos colaboradores possuem esta 

visão, pois, com um pouco mais de sete pontos percentuais há a elagação da administração 

não oferta-lhes benefícios, pode tartar-se de um grupo restrito, porém necessita de atenção tão 

quanto os demais grupo demonostrados neste estudo. 

 
Figura 26: Percepção quanto ao trabalho - sua satisfação/insatisfação. IFRN, 2016. 
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Quando tratou-se dos pontos referentes ao conceito de trabalho obtivemos os dados 

exposto conforme figura 4, vemos que quando se trata de trabalhar em equipe e cumprir metas 

o nível de concordância total atinge o valor de 89,28% indicado bom nível motivacional na 

instituição, ainda são positivos os valores quando observamos a temática referente ao 

reconhecimento pelo trabalho, este quando observado a vistas de seu superior imediato. 

 

 
Figura 27: Percepção de desempenho da função e oferta de capacitação. IFRN, 2016. 

Ao tratar-se das questões quanto ao desempenho das funções, figura 5, notamos que os 

servidores verificam a importância do nível de trabalho que desenvolvem para a sociedade, 

pois, ao analisarmos os aspectos “visão instituição x sociedade” e “prestação de serviço à 

sociedade” os resultados são satisfatórios. Quando tratamos juntamente com estes aspectos o 

tema capacitação os resultados demonstram uma realidade diferente, ou seja, é necessário a 

gestão rever seus atos quanto à capacitação e a quem e quando oferta-lhes. 

O penúltimo grupo de perguntas foi realizado por questões abertas, de forma que não 

houvesse nenhum tipo de interferência nas possibilidades de repostas. As perguntas 

levantaram sugestões que melhoraria a motivação no trabalho no âmbito da infraestrutura, 

comunicação, remuneração e capacitação, logo, os resultados serão tratados a seguir: 

questionados sobre melhorias na infraestrutura disponível, houve um consenso entre as 

opiniões, em 75% apontou-se manutenção da infraestrutura (ampliação e manutenção 

preventiva do prédio do executivo municipal), 18% em serviços (climatização do ambiente e 
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link de internet) e 7% não souberam responder. Solicitados a responderem sobre o fator 

comunicação no ambiente organizacional, 93% propuseram ampliação dos canais de 

comunicação (ouvidoria municipal e reuniões periódicas) enquanto 7% abstiveram-se. É 

importante que seja institucionalizada a forma de comunicação organizacional, pois a 

comunicação interfere e influencia a maior parte dos processos de trabalho em uma 

organização, sendo decisivos nos processos de eficiência e eficácia institucional. 

Ao fator remuneração, 57% apontaram a necessidade de implantação do plano de cargos 

e salários (já existente hoje para os profissionais da educação municipal), somou-se 36% em 

vantagens (horas extras mensal e por assiduidade anual), para 7% a opinião não era formada. 

Ao fator capacitação, 43% apontaram a necessidade de realizar periodicamente cursos de 

reciclagem de conhecimento, 57% sugeriram a administração firmar convênios com empresas 

de capacitação bem como sua manutenção. Para finalizar a pesquisa com a última questão 

subjetiva, foi-lhes perguntando o que proporciona a motivação no trabalho por ordem de 

prioridade. 

 
Figura 28: Sugestão para melhoria da motivação organizacional. IFRN, 2016. 

 
Conforme apresentação da figura 6, as perspectivas versam sobre uma realidade bem 

interessante. Elas foram bastante dispersas, sem um consenso, isto demonstra que os 

servidores tem anseios particulares que seriam pretensos a instuição impnatar, assim temos: 

ambiente de trabalho e reconhecimento, ambos alcançaram 18% das respostas, cada um. O 

trabalho em equipe alcançou 11%, a remuneração alcançou 14%, a capacitação, realização 

pessoal e a comunicação 7% e 18% não responderam. 
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CONCLUSÕES 

O serviço público é carente de estudos e levantamentos que apontem as características 

dos seus servidores e o quanto eles se encontram motivados com o seu trabalho. As 

características aqui encontradas poderão servir de subsídios para que gestores venham 

implementar programas de motivação.  

Desta forma, a abordagem dessa pesquisa partiu dos princípios da gestão de pessoas no 

que tange a motivação das pessoas no ambiente de trabalho, possibilitando compreender 

adicionalmente ao inicialmente proposto as ações realizadas pela Prefeitura Municipal de 

Passa e Fica/RN no âmbito da gestão de pessoas. Portanto, evidenciamos uma carência de 

programas de gestão de pessoas pela prefeitura, a qual cumpria apenas o que é estabelecido 

legalmente. 

Apesar disto, os resultados mostram que os atuais servidores estão motivados com o seu 

trabalho. Na maioria das respostas, observou-se alguma divergência, contudo em uma 

pequena porcentagem das respostas. E algumas necessidades de melhoria foram identificadas 

como, a melhoria do espaço físico, do sistema de refrigeração, do servidor da internet, de 

cursos de reciclagem de conhecimento, entre outros.  

Ainda, é interessante mencionar que em estudos futuros pode-se trabalhar com aspectos 

individuais da motivação dos servidores desta instituição. Vale salientar que a realidade 

retratada neste estudo é específica da prefeitura em estudo, portanto há várias oportunidades 

de se realizar novos estudos mais aprofundados sobre o tema, bem como o desenvolvimento 

de estratégias para a melhoria da motivação funcional. Assim, aspectos como remuneração, 

reconhecimento, ambiente organizacional e capacitação foram opiniões dadas pela maioria 

dos entrevistados como prioridade para motivá-los, então, cabe à gestão do Município 

implementar estas melhorias tendo em vista o fundamental: melhoria do atendimento a 

sociedade, principal interessada nos serviços da Prefeitura Municipal de Passa e Fica/RN. 
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RESUMO: Pedro II, Município do Estado do Piauí, destaca-se no cenário nacional e até 
internacional, por ser a terra da opala, uma pedra semipreciosa que é utilizada na fabricação 
de joias. A partir da década de 80, esse mineral redesenhou o comércio local, multiplicando 
joalherias numa cidade de pequeno porte que hoje conta com 27 delas vendendo e escoando 
joias artesanais para diversos pontos do país e do exterior. Esta pesquisa aproveita as 
particularidades que cercam a inteligência coletiva e o dinamismo de suas ações em espaços 
específicos dispostos na web para perceber o que pode ser melhorado no setor joalheiro de 
Pedro II. Através do crowdsourcing e da inteligência coletiva, os potenciais consumidores de 
joias terão a oportunidade de expor seus conhecimentos e inteligências, colocando-se ao 
inteiro serviço das joalherias, contribuindo para melhorar os negócios de joias de Pedro II, a 
partir das mídias sociais dispostas na web. O trabalho foi conduzido pelo método netnográfico 
em uma abordagem qualitativa, utilizando-se da observação participante como técnica de 
coleta de dados. Como resultado, foram proporcionadas a partir do aprendizado advindo do 
crowdsourcing e do uso da inteligência coletiva, sugestões de ações pertinentes à realidade 
local, a fim de oxigenar o mercado de joias de opala em Pedro II, no sentido de torna-lo cada 
vez mais atrativo para os potenciais consumidores, possibilitando assim um aumento no 
volume de vendas.  

Palavras–chave: Joalherias, Crowdsourcing, Inteligência coletiva, Aprendizado, Netnografia. 

 
LEARNING ARISING OUT OF CROWDSOURCING AND CUSTOMER 
ATTRACTION FOR THE OPAL JEWELRY 

ABSTRACT: Pedro II, Piaui State of the City, stands in the national and even international 
scene, being the land of opal, a semiprecious stone that is used in the manufacture of jewelry. 
From the 80s this mineral redesigned local trade, multiplying jewelry in a small town that 
now has 27 of them selling handmade jewelry and flowing to various parts of the country and 
abroad. This research takes the peculiarities surrounding the collective intelligence and 
dynamism of its actions in specific spaces arranged on the web to see what can be improved 
in the jewelry industry of Pedro II. Through crowdsourcing and collective intelligence, 
potential jewelry consumers will have the opportunity to exhibit their knowledge and 
intelligence, placing the entire service of jewelry stores, helping to improve the jewelry 
business Pedro II, from social media arranged in web. The work was conducted by 
netnographic method in a qualitative approach, using participant observation as a data 
collection technique. As a result, were provided from arising learning crowdsourcing and the 
use of collective intelligence, suggestions for relevant actions to the local reality in order to 
oxygenate the opal jewelry market in Pedro II, to make it increasingly attractive to potential 
consumers, thus enabling an increase in sales amount. 
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KEYWORDS: Jewelry stores, Crowdsourcing, Collective Intelligence, Learning, 
Netnography. 

 

INTRODUÇÃO 

Perante as novidades que proliferam na web, eis que surge o crowdsourcing , sendo uma 

grande oportunidade de incremento aos mais diversos tipos de negócios e empreendimentos, 

mediante ações de marketing digital que envolvam a colaboração dos potenciais 

consumidores de um segmento em específico. Segundo Bittencourt e Moraes Filho (2011, 

p.01) o crowdsourcing representa “milhares de colaboradores externos simplesmente 

dispostos a contribuir com ideias e projetos numa gigantesca criação coletiva”.  

O termo crowdsourcing foi cunhado pelo jornalista americano Jeff Howe e tomou 

proporções mundiais. Para Howe (2009), os melhores avaliadores de um desempenho são 

amigos e colegas, que poderão dar sugestões e aprimorar um produto pelo prazer da ajuda 

mútua, criando algo que trará benefícios para todos. Este é o sentido deste trabalho, ou seja, 

solicitar apoio dos consumidores para aprimorar os empreendimentos de joias do Município 

de Pedro II, Estado do Piauí, a partir da catalisação da capacidade intelectual coletiva. 

Pedro II, Município piauiense, destaca-se no cenário regional e até mesmo nacional e 

internacional por uma série de especificidades que o circundam. Além de diversas opções de 

entretenimento e lazer, como o Festival de Inverno e o turismo ecológico, suportado por 

cachoeiras e paisagens exuberantes como a do Morro do Gritador, a grande notoriedade do 

Município se deu a partir do descobrimento em suas terras, das preciosas pedras de opala. 

Esse Arranjo Produtivo Local (APL) trouxe consigo novas características a Pedro II, fazendo-

o ser reconhecido, inclusive internacionalmente, como a terra da opala. 

No dia 03 de abril de 2012, a opala de Pedro II foi contemplada pelo Instituto Nacional 

de Propriedade Industrial – INPI, com o registro de sua Identificação Geográfica, sob o 

número IG20101446, apresentando a seguinte descrição par o produto “opalas preciosas de 

Pedro II e joias artesanais de opalas de Pedro II”, permitindo assim, identificar a sua 

procedência, bem assim a utilização de uma logomarca que garanta tal indicação. 

                                                           
46 http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/pedidos-de-indicacao-geografica-no-brasil. 
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Figura 1: Logomarca de indicação geográfica da opala pedrossegundense. INPI, 2016. 

 

 

Diversas lojas de joias de opala reiteram a singularidade pedrossegundense, sobretudo 

como força de atração turística, movimentando o comércio local e escoando seus produtos 

para diversos pontos do país e do exterior. Conforme reportagem de Prado (2009), com o 

arranjo produtivo da opala, Pedro II passou a registrar grande atividade turística, mudando a 

cara da cidade, que ganhou novas joalherias artesanais e as visitas de turistas nacionais e 

internacionais. Em 2009, com apoio do Centro de Tecnologia e Artefatos Minerais – 

CETAM, chegou a ser adquirido um equipamento específico de lavra para a oficina de 

lapidação de Pedro II, com protótipo inédito no mundo, confeccionado a partir dos cascalhos 

de opalas pedrossegundenses. 

As primeiras lojas datam do final da década de 1980 e nessa época comercializavam 

apenas pedras brutas e lapidadas. As joias somente começaram a ser produzidas em Pedro II a 

partir do ano 2000 (MILANEZ; PUPPIM, 2009). Esses autores, que tem um importante 

estudo sobre o arranjo produtivo local de opalas em Pedro II, informam que praticamente toda 

loja de joias está associada a uma pequena ou média oficina, e mesmo as oficinas 

“independentes” comercializam peças no varejo. Muitas pessoas da cidade sem nenhuma 

relação anterior com a opala viram no mercado de gemas uma oportunidade de negócio.  

A Associação dos Joalheiros e Lapidários de Pedro II – AJOLP foi fundada em 2004, 

com apoio do SEBRAE, no intuito de conseguir melhores condições de atuação, a exemplo de 

cursos de capacitação para ourives, lapidadores e joalheiros, bem como a participação em 

eventos como feiras e exposições.  

Atualmente existem 27 joalherias em Pedro II, o que é um número bastante 

considerável para uma cidade de pequeno porte no interior do nordeste brasileiro. Conforme 

Pampolha (2015) o comércio de joias, desde os garimpos, chega a gerar empregos para mais 

de 1.500 pessoas na cidade. A gema de opala é encontrada em grande quantidade em Pedro II, 

sendo diferentes pelo brilho e beleza, podendo ser classificadas em três tipos: a opala negra, 



 

11487 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

de cor preta; a opala de fogo, de cor vermelha; e a opala nobre, considerada extra, com sete 

cores.  

Atualmente vive-se a cultura da convergência, a partir da força das mídias presentes na 

web, que promoveu profundas mudanças na sociedade, quebrando uma série de paradigmas. É 

preciso utilizar-se desses mecanismos para contribuir na formação de uma sociedade mais 

plena. Jenkins (2009) mostra que nenhum de nós pode saber tudo, mas cada um de nós sabe 

alguma coisa e podemos juntar as peças se associarmos nossos recursos e unirmos nossas 

possibilidades.  

Segundo Lévy (1998), a inteligência coletiva permite pensar em conjunto, abrindo 

importantes possibilidades para ajudar a transformar radicalmente os dados da vida em 

sociedade. Tendo em vista as particularidades que envolvem a inteligência coletiva e o 

dinamismo de suas ações, reconhece-se que ela tem muito a contribuir para a melhoria de um 

empreendimento, uma vez que ela se utilizará de espaços específicos dispostos na web para 

perceber o que pode ser melhorado no setor joalheiro de Pedro II, a fim de que resultados 

positivos possam ser colhidos para esse importante segmento do Estado do Piauí. 

O ato de empreender envolve um constante aprendizado, sobretudo no mundo 

globalizado em que vivemos onde tudo se transforma de uma maneira extremamente rápida. 

Concordando com Chér (2008), o empreendedor deve buscar as oportunidades agindo como 

um cão farejador, analisando empresarialmente qualquer evento ou situação, aproveitando 

todas as situações possíveis para perguntar às pessoas mais próximas suas opiniões e 

experiências. Assim, quanto mais ele ouvir, maior e melhor repertório reunirá para sua tomada 

de decisão.  

Grandes organizações usam a tecnologia para conhecer melhor cada cliente ou 

segmento específico, de forma a atender às suas necessidades, adquirindo um aprendizado a 

partir do atendimento das necessidades específicas de seus clientes (HASHIMOTO, 2010). 

Nesse contexto, tem-se a questão norteadora para esta pesquisa: O aprendizado advindo 

do crowdsourcing pode contribuir na conquista de clientes para as joalherias de opala de 

Pedro II? 

 

MATERIAL E MÉTODO  

O trabalho foi conduzido sob o método netnográfico em uma abordagem qualitativa, 

utilizando-se da observação participante como técnica de coleta de dados. Segundo Kozinets 
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(2014, p.61) “a netnografia é pesquisa observacional participante baseada em trabalho de 

campo online”.  

Vários sites descrevem a netnografia como o monitoramento de comunidades online a 

fim de se estabelecer hábitos de consumo (ROCHA; MONTARDO, 2005). Estes autores 

declaram que a netnografia é utilizada, principalmente, por pesquisadores de marketing 

digital. Entrementes, Amaral, Natal e Viana (2008, p. 34) têm pensamento nessa mesma linha, 

ou seja, de que “o termo netnografia tem sido mais amplamente utilizado pelos pesquisadores 

da área do marketing e da administração”.  

A observação participante se deu exclusivamente pela internet, utilizando-se da 

plataforma do Facebook por sua praticidade e facilidade de acesso dos usurários, permitindo a 

participação de colaboradores e consumidores de joias de opala de Pedro II – PI. A 

observação participante se trata de um método de coleta de dados onde há a tentativa de 

colocar o observador e o observado do mesmo lado, tornando-se membros de um mesmo 

grupo, de modo a vivenciar o que eles vivenciam (Mann, 1970). 

Tendo como intuito possibilitar que os consumidores se apropriem da inteligência 

coletiva, foram disponibilizadas em uma página específica do Facebook, algumas questões 

acerca do mercado de joias em Pedro II. A partir dessas questões foram promovidos debates 

sobre como melhorar os serviços oferecidos, sobretudo em relação a atração de novos clientes 

para joalherias de opala. O uso da plataforma na internet permitiu um alcance maior de 

potenciais consumidores para esses empreendimentos. 

A técnica de amostragem utilizada foi a não probabilística. Mattar (2008) discorre que a 

seleção dos elementos de uma população para compor a amostra depende ao menos em parte 

do pesquisador, que deverá levar em conta o tipo de pesquisa, a acessibilidade e os elementos 

da população.  

As questões norteadoras do debate proposto na web foram construídas mediante uma 

consulta prévia aos efetivos empreendedores de joias de opala e consumidores destas, 

obrigatoriamente na cidade de Pedro II, mediante um grupo focal, que envolveu 12 

participantes, no dia 30 de junho de 2016. Morgan (1997) define grupos focais como uma 

técnica de pesquisa que coleta dados por meio das interações grupais ao se discutir um tópico 

especial sugerido pelo pesquisador. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao todo, 32 pessoas, sendo 10 homens e 22 mulheres, colaboraram com a pesquisa, 

cujos dados foram coletados já no segundo semestre de 2016. Participaram da observação 

participante tanto os joalheiros e colaboradores, como consumidores e os pesquisadores deste 

trabalho, numa interação que objetivou enriquecer o debate e despertar as inteligências 

coletivas inicialmente propostas. 

Consoante os resultados das discussões promovidas durante a reunião com o Grupo 

Focal, diversas questões foram levantadas, sendo algumas acolhidas como importantes para 

dar o início aos debates na plataforma de crowdsourcing, e assim fazer fluir a inteligência 

coletiva mediante a observação participante. 

A ideia de divulgação das joalherias de opala nas redes televisivas, foi exposta emu ma 

das questões, obtendo a participação de 25 pessoas expondo seus talentos através do 

Facebook. O crowdsourcing funciona com a premissa de que cada um de nós possui um 

conjunto muito maior e mais complexo de talentos do que podemos expressar (HOWE, 2009). 

Foi reforçado que a televisão é sempre de bom alcance e ainda essencial dentro das casas, 

mesmo com o avanço da internet, sendo, portanto, um excelente veículo de comunicação, 

dada a sua abrangência. A televisão foi considerada por exercer grande influencia no mercado 

consumidor, sobretudo na conjuntura local, ajudando ainda a divulgar a cidade de Pedro II, 

como cidade turística, mostrando as belezas mais visíveis desta terra. Foi destacado também 

que mesmo utilizando-se da mídia televisa, ela deve ser somada a outros meios de divulgação 

como outdoors e panfletos. No entanto, houve respondente que ressaltou que prefere o uso da 

internet, mesmo ainda tendo muito acesso à televisão.  

Em outro questionamento, abordou-se o tema da afixação de outdoors na BR 343 - na 

altura da cidade de Piripiri, convidando os viajantes à visitar as joalherias de Pedro II. Howe 

(2009, p. 13) afirma que o “crowdsourcing pinta o um retrato lisonjeiro da raça humana. 

Somos mais inteligentes, mais criativos e mais talentosos do que costumamos julgar”. A 

inteligência aflorou nesse debate que contou com a contribuição de 21 pessoas. Um dos 

respondentes disse que os outdoors sempre chamam muito a atenção e que com certeza seria 

um sucesso, podendo inclusive ser adotado em outras rodovias futuramente. Outros 

respondentes frisaram que os outdoors são mídias de grande impacto, e que são ótimos 

caminhos para atrair os viajantes, um convite à visitar Pedro II. A questão da BR 343 dar 
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acesso ao litoral do Piauí também foi destacada. A rota do litoral é um dos trajetos mais 

percorridos por piauienses e turistas, motivo pelo qual colocar esse instrumento de divulgação 

nesse local, representa uma ótima chamada às pessoas para conhecerem as lojas 

pedrossegundenses. 

Um dos principais questionamento pediu ideias aos joalheiros e consumidores, de como 

otimizar o comércio de joias de opala em Pedro II, principalmente fora do contexto do 

Festival de Inverno, que é o ápice em movimento turístico na cidade. A inteligência de treze 

talentosos respondentes se revelou como uma grande contribuição para este trabalho. Jenkins 

(2009) lembra que a inteligência coletiva refere-se a essa capacidade que as comunidades 

virtuais têm de alavancar a expertise combinada de seus membros. A inteligência coletiva 

representa uma “inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências” 

(LÉVY, 1998, p.28).  

Quando solicitadas ideias diversas, uma das sugestões dos joalheiros foi a necessidade 

de qualificação e atualização, reciclagem para os profissionais das joalherias, que como 

empreendedores necessitam sempre adquirirem conhecimentos em áreas como precificação, 

designer e atendimento aos clientes.  

Os clientes sugeriram a criação de um cadastro para envio de mensagens em datas 

especiais, através das redes sociais, além de sorteios de brindes e disponibilização de um 

cartão fidelidade. Destacou-se também a importância dos vendedores conhecerem mais a 

fundo o histórico da pedra da opala, sua origem, além de técnicas de combinações entre as 

peças e as roupas dos consumidores. A fabricação de peças diferenciadas também foi 

destaque entre as respostas obtidas.  

 

CONCLUSÕES  

Concluiu-se que através do crowdsourcing foi promovido um aprendizado conjunto com 

as pessoas que se utilizam do comércio de joias de opala em Pedro II, sejam consumidores, 

sejam colaboradores e até mesmo os próprios joalheiros, numa troca única, saudável e 

construtiva de conhecimentos através da inteligência coletiva na plataforma do Facebook na 

web que possibilitou essa interação, se adequando perfeitamente à proposta deste estudo que 

está diretamente ligada ao crowdsourcing.  
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Desse modo foi possível responder a questão norteadora desta pesquisa, declarando que 

o aprendizado advindo do crowdsourcing pode contribuir para a conquista de clientes para as 

joalherias de opala de Pedro II, uma vez que tantas sugestões interessantes foram 

disponibilizadas. 

Ações como a busca por qualificação e atendimento ao cliente; a promoção de sorteios 

de brindes; a confecção de cartão fidelidade; a importância de se saber a procedência das 

pedras de opala; a capacidade dos vendedores em sugerir combinações entre as peças e o 

vestuário; a fabricação de peças diferenciadas; foram apenas algumas das variadas ideias que 

surgiram ao longo do trabalho, mostrando que o crowdsourcing possui de ser dinâmico, 

funcional, e capaz de atender ao objetivo deste trabalho.  
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RESUMO: Partindo de um contexto onde cada vez mais as pessoas mediam suas relações 
através das intrefaces dos dispositivos digitais, o presente trabalho buscou lançar um olhar 
crítico acerca da presença destas instâncias nos espaços e acervos dos museus. Inicialmente, 
realizou uma breve reflexão acerca dos encontros entre arquitetura e os programas 
museológicos, ao comentar sobre a importância deste tipo de programa para a Arquitetura. 
Em seguida, extraiu das experiências empíricas realizadas no Centro Cultural Catavento e o 
Museu da Língua Portuguesa, localizados em São Paulo, reflexões pertinentes para se pensar 
o papel das tecnologias interativas digitais nestes espaços. Assim, apesar de proporcionar uma 
outra superfície de contato entre o visitante e o acervo, mais dinâmica e, de fato, interativa, 
concluiu-se que as experiências analisadas expressam uma relação de negação da arquitetura 
que os abriga, além de limitar a experiência do visitante na fruição do espaço.  

Palavras–chave: Arquitetura. Museus. Digital. Interatividade.  
 

DIALOGUES BETWEEN MUSEOLOGY, ARCHITECTURE AND 
DIGITAL TECHONOLOGIES: THE CATAVENTO AND 
PORTUGUESE LANGUAGE MUSEUMS 
 
ABSTRACT: We are living in a context where more and more people mediate their relations 
through intrefaces of digital devices such as tablets, personal computers and smpartphones. 
For this reason the present study sought to understand the effects of the presence of these 
techonologies in architectural spaces and museum collections. Initially, he held a brief 
reflection about the meetings between architecture and museum programs, commenting on the 
importance of this type of program for architecture. Then extracted the empirical experiments 
on Catavento Cultural Center and the Museum of the Portuguese Language, located in São 
Paulo, relevant considerations to think about the role of interactive digital technologies in 
these areas. Thus, while providing another contact surface between the visitor and the 
collection, more dynamic and, in fact, interactive, it was concluded that the analyzed 
experiences express an architectural denial of relationship that houses and limit the experience 
visitor's enjoyment of the space. 
KEYWORDS: Architecture. Museums. Digital. Interactivity. 
 

INTRODUÇÃO 

Uma das formas de definir arquitetura é como invólucro. Esta proteção pode abrigar 

famílias, comércio, negócios. Mas também o que uma sociedade compreendeu como sendo 

significativo para si mesma. Os museus entram nesta categoria e por um longo tempo 
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assinalaram a singularidade de determinados artefatos, de obras de arte e de grande valor 

histórico. Era neste caráter excepcional do acervo onde se ancorava o valor do museu. 

Confirmando este valor, e casados arquitetura e museu, desta forma, em especial no século 

XIX, este vestiu-se de roupagem neoclássica e como um panteão, falava diretamente sobre 

identidade e nacionalidade. É neste contexto a fundação dos mais famosos museus do mundo 

ocidental, vários deles, atrelados a projetos de nação. A arquitetura cumpria fielmente o seu 

papel de caixa preciosa. 

A contemporaneidade vê surgir um museu mais próximo da sociedade. Ambientes 

menos severos e mais estimulantes, com valor educativo salientado, valendo-se muitas vezes 

dos recursos da interatividade, fez emergir praticamente um outro programa arquitetônico e 

uma outra postura perante a museologia. Neste sentido pode-se dizer que hoje, 

Como tecnologias ou ferramentas que articulam múltiplas temporalidades em 
diferentes cenários sócio-culturais, como territórios que propiciam experiências de 
estranhamento e familiarização, como entes que devoram e ressignificam o sentido 
das coisas, os museus operam com memórias e patrimônios e fazem parte das 
necessidades básicas dos seres humanos (CHAGAS  & STORINO, 2007: p.6 ). 

 

Ainda entre arquitetura e museus, podem se estabelecer outros pactos. Em geral, para a 

arquitetura, além de atender a um programa funcional, ela é convocada, como se viu, 

enquanto expressão artística que pode conceder maior prestígio aos museus. Acrescentam a 

eles a visibilidade urbana que os dignificam. Contudo, por vezes, este pacto se transforma em 

confronto. O século XX verá arquitetos, em posturas desafiantes, buscando conceder aos seus 

projetos de museu não mais a aguardada função de invólucro mas ela mesma, assumindo o 

papel de principal obra de arte. 

Neste caminho, polêmicas surgiram quando da inauguração do Mac, Museu de Arte 

Contemporânea de Niterói, obra de Oscar Niemeyer, em 1996. Sua concepção, feliz em 

termos de valor icônico, garantiu para o museu assumir o papel de marco da cidade. Ao 

acolher até mesmo a paisagem do Rio de Janeiro, olhando do lado oposto da baía da 

Guanabara, potencializou-se como marco de grande significado. Ao subir a rampa, faz-se o 

acesso ao museu. Mas ao passear por seu entorno, a arquitetura vira praça e a paisagem 

espelha-se e museifica-se para a contemplação. Assim, o acervo viu-se em disputa com a 

arquitetura e para muitos o caminhar em volta do círculo de concreto fechava a visita ao 

museu. E mesmo dentro dele, a paisagem enquadrada como num visor circular, continuava a 

desafiar as obras expostas. 
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Apenas um ano depois, na cidade de Bilbao, Espanha, o mundo acompanharia a 

inauguração de um museu que romperia com todas as premissas da arquitetura museológica. 

Saindo das águas como um grande transatlântico posto frente à entrada da pequena cidade 

medieval, como um enorme casco de navio encalhado, surgiu perante ao público internacional 

brilhando com suas placas de titânio, uma outra formulação estética, conturbada, reluzente, 

inconstante, desequilibrada. Um novo museu e uma nova forma de apreciar um acervo, onde, 

o tempo todo, a arquitetura se interpõe entre o visitante e a obra. Onde a estrutura que suporta 

a vedação se inclina, onde a deformação da caixa ortogonal cria uma atmosfera nauseante. 

Portanto, uma arquitetura que sai do paradigma clássico – simetria, proporção, equilíbrio – 

para deambular oferecendo outras experiências sensoriais e se interpondo o tempo todo às 

obras expostas. 

Uma outra grande inovação que se celebra com Bilbao é a consolidação da aliança entre 

arquitetura e o digital que, de fato, suporta o projeto. A demanda por softwares específicos, 

faz com que a arquitetura passe a assumir um outro caráter. Nestes mais de 40 anos, o 

crescente engajamento com as interfaces digitais vem redesenhando nossos hábitos, 

facilitando a realização de diversas atividades cotidianas, substituindo costumes já 

sedimentados, em um movimento de afastamento e aproximação, estabelecendo novas 

superfícies de contato com outras entre pessoas e com as manifestações do mundo. 

No campo da Arquitetura e do Urbanismo, além das discussões já sedimentadas acerca 

da colaboração do paradigma digital na concepção dos projetos e fabricação dos edifícios que 

se exemplifica no museu de autoria de Frank Gehry, cresceram as interconexões entre a 

arquitetura, as novas linguagens eletrônicas e os museus. Além das amplas ligações que vão 

se construindo entre a arquitetura e o museu enquanto experiências espaciais, um outro ramo 

de conexão que se estabelece trilha o caminho da interatividade com a possiblidade de uso e 

fruição dos espaços através de interfaces interativas e das experimentações em realidades 

virtuais e aumentadas.  

Busca-se indagar como o digital tem sido arregimentado para estabelecer a interface 

entre os usuários e o espaço? Quais as consequências para os indivíduos que experimentam 

tais espaços mediados pela materialidade digital? Estas perguntas serão palmilhadas a partir 

da análise de dois espaços museológicos localizados na cidade de São Paulo: o Museu da 

Língua Portuguesa e o Centro Cultural e Educacional Catavento. As reflexões se guiarão 
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acerca do o emprego das tecnologias digitais como vetor das informações e suas 

consequências na interação das pessoas com o espaço e com a própria arquitetura.  

(a) 

(b) 
Figura 29: Museu de Arte Contemporânea – Niterói (a) e Guggenheim Bilbao – 
Espanha SILVA, 2009 e 2010. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Entendendo a importância da arquitetura dos museus na sua materialidade e adotando 

uma postura metodológica em que a vivência se torna condição essencial para o trabalho 

científico, as reflexões que serão apresentadas foram fruto do contato com os museus citados, 

seguido de um processo de análise que se pautou por autores que discutem a fronteira entre 

museus e a potência digital no sentido de associar-se a uma prática interativa. Desse modo, 

foram realizadas no ano de 2015, visitas ao Centro Cultural CATAVENTO (SP) e ao Museu 

da Língua Portuguesa47 (SP). Esta etapa metodológica de observação mais afetiva, sensorial, 

dos espaços, foi a maneira encontrada para compreender como as experiências interativas 

digitais impactam no comportamento dos visitantes. A tentativa foi de identificar questões 

suscitadas pela vivência para além da abordagem técnica, ou voltadas puramente para 

questões formais e teóricas postas a priori. 

                                                           
47 Em dezembro de 2015 o acervo do Museu da Língua Portuguesa, um dos objetos de análise deste trabalho, foi 

acometido por um incêndio. Atualmente se encontra fechado para visitação.  
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Portanto, o trabalho busca analisar o conteúdo digital dos dois museus exercitando um 

cruzamento com os conceitos de interatividade e do impacto do direcionamento digital na 

vivência dos espaços em especial através de dois autores: Usman Haque (2006) e Vilém 

Flusser (2008, 2011). As dinâmicas nestes espaços, efetivadas através das relações 

construídas pelos usuários, tecem uma teia de relações visíveis que se materializam não só no 

gesto, mas também visualmente nas telas digitais, criando laços intangíveis ligadas à 

percepção e ao sensível. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Centro Cultural e Educacional Catavento situa-se em um edifício denominado Palácio 

das Industrias. Inaugurado em 1924, foi construído pelo escritório Ramos de Azevedo, 

responsável aquela época por inúmeras obras significativas na cidade de São Paulo como por 

exemplo, o Teatro Municipal. Como outras edificações criadas para exposições, ao adotar o 

nome de “palácio” buscava ilustrar o desenvolvimento de São Paulo trazido pelas mudanças 

tecnológicas da época, exibindo uma arquitetura cuja feição estilística movia-se pelo ideário 

eclético. No projeto de reuso, surgiu Centro Cultural e Educacional Catavento. Iniciado no 

ano de 2009, o edifício assumiu a função de espaço interativo onde o público poderia entrar 

em contato com aspectos da ciência de forma inovadora e lúdica. Seu conteúdo foi organizado 

em quatro grandes temas: Universo, Vida, Engenho e Sociedade e os experimentos exploram 

recursos físicos, audiovisuais, além dos digitais/interativos foco de atenção deste trabalho. 

O Museu da Língua Portuguesa foi inaugurado no ano de 2006 com o objetivo de 

difundir, celebrar e valorizar a nossa língua falada. Localizado dentro da Estação da Luz, São 

Paulo. o prédio comunga a mesma linguagem estética do prédio anterior. O projeto 

arquitetônico de reuso é uma intervenção datada de 2006. e o projeto museográfico priorizou 

a utilização de ferramentas audiovisuais e digitais como vetor de comunicação do seu 

conteúdo. 
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(a)                                                                                             (b) 
Figura 30: Centro Cultural CATAVENTO (a) e Museu da Língua 
Portuguesa (b) 
Fonte: http://www.cataventocultural.org.br/home (a) e 
http://acessibilidadecultural.com.br/ (b) 

 

Dentro de uma trajetória que imbrica arquitetura, museologia e o digital, o Catavento 

Cultural e Educacional e o Museu da Língua Portuguesa representam, por um lado, um 

avanço no sentido da interatividade museológica, mas por outro, não dialogam com as suas 

caixas arquitetônicas. Diferente do que foi posto no início do artigo, estas apartam-se da 

função museológica.  

O conteúdo nos dois museus não se ancora unicamente no digital mas quando este é 

convocado, as experiências interativas se multiplicam, solicitando o gesto do toque através de 

suas telas tipo touchscreen. Podem também receber informações físicas dos próprios 

visitantes (como peso e idade), e têm potencial de serem operadas utilizando dispositivos 

pessoais móveis digitais como tablets e smartphones, podendo ser acionadas individualmente 

ou coletivamente. 

Muitas das experiências se expressam através da ideia de jogo. É o caso de um 

experimento no Museu da Língua Portuguesa, localizado na área “Beco das palavras”. 

Realizado em uma superfície horizontal, consiste em uma grande mesa onde são projetadas 

sílabas de diferentes palavras, onde o visitante vai coletando-as e juntando-as. Uma vez que a 

palavra é formada, a mesa, que funciona como uma grande tela, revela sua etimologia e seu 

significado. O encantamento pela tecnologia, juntamente com alguma dose de curiosidade 

sobre as origens das palavras da nossa língua, é o motor que incita e faz com que os visitantes 

passem bastante tempo neste “beco”. O ato de coletar e juntar palavras além de cumprir uma 
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função didática, satisfaz por funcionar como um jogo, e a possibilidade de interação atrai 

muitos visitantes. 

Já no museu Catavento, área “Jogos do poder”, abriga o experimento chamado “A arte 

que revela história”. Também é uma experiência interativa que, através de uma grande tela 

vertical sensível ao toque, utiliza pinturas de Cândido Portinari para abordar algumas 

passagens importantes da história do Brasil. Devido a sua grande dimensão o uso desta 

superfície demanda um esforço coletivo: a pintura e a informação são reveladas quando toda a 

tela é pincelada, incitando assim, a participação de um corpo que age na coletividade. 

Portanto, as pessoas se movem e se motivam a experimentar através das imagens veiculadas 

na superfície. Tela que desencadeia e determina o movimento. 

(a) 

(b) 

Figura 31: (a) Beco das palavras e Arte que revela 
história (b) Fonte: NOGUEIRA, 2015. 
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Podemos dizer que quando nos reportamos às superfícies digitais nestes espaços, vamos 

além da referência ao dispositivo digital, enquanto objeto, e nos referimos a uma presença-

instância. Calam-se as dimensões concretas do espaço a favor dos aparelhos que, apesar de 

não serem os mais sofisticados, veiculam tais imagens em suportes LED, LCD ou plasma. As 

paredes de tijolo do espaço edificado são simples aparatos que recebem projeções e acolhem 

os movimentos “menores” dos visitantes, seja nos corredores de circulação ou no caminho da 

fila. Há uma imersão entre o sujeito que apreende e o espaço na tela projetado.  

Motiva-se o usuário a abandonar uma apreensão supostamente passiva para uma 

construção ativa, partilhada pela coletividade, em um esforço para fazer com que eles se 

sintam parte e sujeitos atuantes na construção do conteúdo. Neste raciocínio, podemos 

observar mais uma consequência da escolha da interatividade digital na construção do museu: 

diferente da postura convencional, nestes casos acervo e conteúdos foram formatados para a 

interação literal com os visitantes. Somente pelo uso, pelo toque, pelo contato entre usuários e 

materialidade digital, é que a experiência atinge sua plenitude.  

Acerca das trocas exercidas entre os programas museológicos e a arquitetura que os 

acolhe, os museus estão localizados em edifícios históricos, exemplares expressivos de uma 

época, e por terem se mantido na paisagem, supunha-se que fossem reconhecidos tanto na 

questão estilística quanto por suas dimensões. Esta valorização acontece pelos projetos de 

reuso que receberam. Entretanto, no que se refere aos projetos museográficos, estes, 

deliberadamente, negam uma relação com os edifícios e com o espaço construído existente. 

Ao entrar e sair do excitante contexto das superfícies interativas, a arquitetura edificada acaba 

passando despercebida pelos visitantes. Eles são guiados pelas luzes que emanam das 

superfícies, como se não importasse o invólucro que as comporta. As atenções estão voltadas 

para o que se apresenta nas telas. As propostas museológicas foram organizadas para que 

estas sintetizassem todo o contato entre o usuário, conteúdo, espaço, arquitetura etc. Tela, e 

não mais arquitetura, promovendo a interface. 

 

CONCLUSÕES 

Em um contexto mais amplo, diversos questionamentos podem ser extraídos das 

aproximações entre arquitetura e museus. Em ambas as propostas analisadas, o espaço 
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edificado foi posto em condição servil à tecnologia. Desse modo, ao anular o edifício, 

similarmente, apelaram ao poder atrativo do digital para aproximar e prender o público. 

As reflexões de Usman Haque (2006) e Vilém Flusser (2008) nos ajudam a extrair 

reflexões importantes acerca da natureza destas interações e o impacto destas na relação entre 

o sujeito, espaço dos museus e arquitetura. Nos ajudam na construção de um posicionamento 

crítico frente a estas interfaces.  

Usman Haque, em seu artigo intitulado “Arquitetura, interação e sistemas” publicado no 

ano de 2006, aprofunda as reflexões sobre o conceito de interatividade, esmiuçando suas 

particularidades. Neste sentido, o autor nos explica que: 

Fundamentalmente, interação diz respeito a transmissão de 
informações entre dois sistemas, por exemplo, entre duas pessoas, 
entre duas máquinas, ou entre uma pessoa e uma máquina. A chave, 
porém, é que essa transmissão deverá ser de alguma forma circular, 
caso contrário, ela será somente “reativa” (HAQUE, 2006, p. 68). 

O autor pontua outros dois tipos possíveis de interação, e utiliza como exemplo, um 

caso do cotidiano:  a relação entre uma pessoa que deseja sacar dinheiro e o atendente de um 

banco. O modo mais básico de interação, que ele chama de circuito único, ocorre no qual o 

indivíduo fornece dados ao funcionário, e este o retorna entregando o que foi solicitado. Para 

o autor, este tipo de interação seria a menos interessante pois ambos, cliente e funcionário, 

agiram dentro de um código definido aprioristicamente 

De outro modo, a interação de circuitos múltiplos, seria o caso de cliente e funcionário 

entrarem em um diálogo efetivo, sobre qualquer assunto, demandando outras interações 

mantendo aberta as possibilidades de interação sustentando uma relação entre as partes. É o 

grau de liberdade do usuário na experiência acaba definindo a qualidade da interação. 

Exercitando esta reflexão, apesar do esforço em conjurar um acervo interativo, dinâmico, os 

museus experimentados acabam por permanecer neste primeiro nível de interatividade. 

Poderiam utilizar do potencial da tecnologia na criação de diálogos efetivos arregimentando 

dispositivos digitais, espaços, visitantes e a própria arquitetura. 

Aprofundando esta crítica, Flusser (2008), nos alerta para algumas das armadilhas 

destas tecnologias: deturpar a percepção dos visitantes, guiando seu comportamento e criando 

uma ilusão de liberdade, como se as possibilidades de interação fossem infinitas. Apesar de 
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ser menos determinística, a experiência proposta nos espaços também acaba sendo, de certo 

modo, pré-programada. 

Essas imagens programam o comportamento dos receptores e são, por 
sua vez, programadas por funcionários que apertam teclas. Os 
funcionários, por sua vez, são programados por aparelhos a 
programarem as imagens que programam os receptores, enquanto os 
aparelhos são, por sua vez, programados por outros aparelhos a 
programarem funcionários que programam imagens que programam 
os receptores (FLUSSER, 2008, p.104). 

Assim, a grande crítica que Flusser nos entrega sobre este aspecto é que este modo de 

interação mediada digitalmente é feita de maneira pré-programada, muito embora tenhamos 

sempre a sensação de liberdade frente a tais eventos. 

Essa liberdade das pontas dos dedos, sem mãos, é no entanto 
inquietante. Se coloco o revólver contra minhas têmporas e aperto o 
gatilho, é porque decidi pôr termo à minha própria vida. Essa é 
aparentemente a maior liberdade possível: ao pressionar o gatilho, 
posso me libertar de todas as situações de opressão. Mas, na 
realidade, ao pressioná-lo, o que faço é desencadear um processo que 
já estava programado em meu revólver. Minha decisão não foi assim 
tão livre, já que me decidi dentro dos limites do programa do revólver 
(FLUSSER, 2007, p.64). 

Apesar das lacunas que as reflexões dos autores nos ajudaram a pontuar no uso da 

interatividade digital nos museus, a vivência desta realidade também nos fez vislumbrar suas 

potencialidades. Apesar da efemeridade das experiências elas acabam por conferir uma nova 

dinâmica nesta relação entre o acervo dos museus, sua relação com a arquitetura e os usuários. 

Se faz necessário ainda o aprofundamento destas questões teóricas conciliadas com 

experiências práticas na tentativa de colaboração para uma consenso mais ajustado e legítimo 

com a fruição destas tecnologias. Elas podem cooperar no sentido dos museus cumprirem, 

para além do entretenimento, outras funções que lhe são facultadas, desde os tempos em que 

surgiram, incumbidos de ativar a vida cultural e social, buscando novos compromissos com o 

fazer artístico contemporâneo.  

Por este caminho, pode-se compreender que em todo e qualquer 
museu está presente o gênio humano, a indelével marca da 
humanidade. Entre os mais diferentes grupos culturais e sociais há 
uma nítida necessidade e uma notável vontade de memória, de 
patrimônio e de museu. Esse fenômeno social não é uma 
exclusividade do mundo contemporâneo, ainda que no mundo 
contemporâneo ele tenha grande visibilidade 

(CHAGAS & STORINO, 2007: p.6 ). 
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análise ex ante e ex post a implantação da Bunge 
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hellen.gestao@gmail.comRESUMO: A agroindústria tem proporcionado o município de Pedro Afonso, a 
oportunidade de se desenvolver através do setor de açúcar e álcool com a implementação da multinacional 
Bunge. Logo este estudo tem como objetivo avaliar o impacto no desenvolvimento econômico na cidade depois 
da implementação da Bunge. A metodologia utilizada analisa os dados secundário, a revisão de literatura e 
pesquisa exploratória. Para avaliar o desenvolvimento econômico com da utilização de indicadores de PIB e 
FIRJAN. 

Palavras–chave:Desenvolvimento Regional. Indicadores econômicos. Zoneamento 
Agroecológico.  
 

ECONOMIC DEVELOPMENT IN PEDRO AFONSO: An analysis ex ante 
and ex post the implementation of Bunge  
 
ABSTRACT: The agroindustry has provided the municipality of Pedro Afonso, the opportunity to develop 
through the sugar and alcohol sector with the implementation of multinational Bunge. Soon this study aims to 
evaluate the impact on economic development in the city after the implementation of Bunge. The methodology 
analyzes secondary data, literature review and exploratory research. To evaluate the economic development with 
the use of GDP and FIRJAN indicators.. 
KEYWORDS: Regional development. Economic indicators. Agro-ecological zoning 
 

INTRODUÇÃO 

 Com a desregulamentação da economia e a abertura do mercado, o setor 

sucroalcooleiro acompanhou o mesmo processo proporcionando a sua expansão para diversos 

locais do país, essa abertura se deu através dos incentivos advindos de programas 

governamentais voltados para desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste e também por 

investimentos do setor privado. (MICHELLON, 2008).  Destarte, a partir desse momento, 

pode-se evidenciar a inserção deste setor no estado do Tocantins, e como destaque tem-se o 

Município de Pedro Afonso, que de acordo com o Zoneamento Agroecológico de 2010 

(RODRIGUES, 2010) está incluso entre as regiões propícias ao plantio de cana-de-açúcar no 

Estado possuir características climáticas e de solo favorável foi escolhido por uma das 

maiores multinacionais para implantação de uma usina sucroalcooleira. Tal projeto teve seu 

início em 2009, e previu a geração de cerca de 4.400 empregos diretos e indiretos (Bunge, 
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2011). Tendo em vista que empresa se instalou no município de Pedro Afonso, foi criada em 

1905 e hoje possui 150 instalações entre fábricas, moinhos, usinas, silos, centros de 

distribuição e portos distribuídos em 19 estados brasileiros, e no Distrito Federal. Atualmente 

suas usinas têm capacidade de processar 21 milhões de toneladas anuais de cana-de-açúcar e 

produzem etanol, açúcar e energia elétrica (Bunge, 2014). Logo, com o exposto acima se faz 

necessário a seguinte pergunta: Qual o comportamento de indicadores econômicos e sociais 

no Município de Pedro Afonso após a implantação da Bunge? Para responder essa pergunta o 

objetivo geral procura avaliar a evolução de indicadores econômico e sociais com a 

implantação da Bunge no Município. Para isto será realizada uma revisão bibliográfica sobre 

o cenário da produção de cana de açúcar no Brasil e no Tocantins, para em seguida 

caracterizar o impacto da atividade canavieira na cidade e avaliar os cenários ex ante e ex post 

da implantação desta atividade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento deste projeto será necessário utilizar a pesquisa descritiva com a 

exploratória. Gil (2008) destaca que a pesquisa descritiva proporciona novas visões sobre uma 

realidade já conhecida e que elas se assumem em forma de levantamentos e, ainda, são 

bastante utilizadas para descobrir associação entre variáveis ex ante e ex post, para avaliar o 

impacto da Bunge na cidade de Pedro Afonso será necessária a análise das variáveis 

anteriores e posteriores a implantação desta usina. Já para a pesquisa exploratória, Boente e 

Braga (2004, p 10) “é toda pesquisa que busca explorar, investigar um fato, fenômeno ou 

novo conhecimento sobre o qual ainda se tem pouca informação”. De fato, existem diversos 

materiais que tratam sobre a implantação da Bunge em Pedro Afonso, porém a pesquisa 

exploratória se faz necessária para que com a pesquisa descritiva o projeto tenha característica 

de pesquisa social. Destaca Gil (2008, pg 18) “as pesquisas são exploratórias, as que 

habitualmente realizam os pesquisadores sociais, preocupados com a atuação e prática de um 

projeto”. Entretanto a pesquisa bibliográfica utiliza as referências teóricas publicadas em 

artigos, livros, dissertações e teses. O seu objetivo é conhecer e analisar de forma científica o 

assunto, tema ou problema da pesquisa (CERVO, 2002). O levantamento dos dados 

secundários terão como fontes: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e a 

FIRJAN - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Inicialmente, sobre o PIB do Município de Pedro Afonso observou-se a seguinte 

evolução conforme dados da Tabela 1:  

Tabela 1 – Pedro Afonso: Produto Interno Bruto 2007/2011 

Fonte: Elaboração própria. Dados: IBGE Cidades  

 Verifica-se que o PIB do município de Pedro Afonso apresentou um aumento 

significativo entre os anos 2007 e 2008. Entretanto no período de 2008/2009, apesar da 

variação positiva, o crescimento foi nitidamente menor. Após a efetiva implantação da 

empresa em 2011, o PIB municipal ganha expressivo crescimento quando comparado a 2007 

(IBGE, 2011). Em 2010, a unidade da Bunge já havia iniciado as primeiras operações de 

caráter experimental. Neste ano os trabalhos na usina, foram principalmente de plantio dos 

quais os retornos seriam esperados para 2011. Destarte, a participação dos principais setores 

da economia no PIB Pedro Afonso. Os setores de Agronegócio, Indústria e Serviços. 

Os resultados seguem na Tabela 2:  

Tabela 2 – Participação dos setores no PIB do Município do Pedro Afonso  

F

onte: Elaboração própria. Dados: IBGE Cidades  

SETOR ANO 
2007 2008 2009 2010 2011

PIB A PREÇO CORRENTE 119.882 200.816

IM
P

L
A

T
A

Ç
Ã

O
 D

A
 B

U
N

G
E

 

220.936 382.691

39.595 65.714 67.408 154.098

9.658 14.679 19.840 44.423

58.975 98.860 112.418 146.721

11.658 21.562 21.270 37.449

 PIB (Em mil reais) 

VALOR ADICIONADO BRUTO DO AGRONEGÓCIO A 
PREÇO CORRENTE 

VALOR ADICIONADO BRUTO DA INSDUSTRIA A 
PREÇO CORRENTE 

VALOR ADICIONADO BRUTO DOS SERVIÇOS A 
PREÇO CORRENTE 

IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO LIQUIDO DE SUBSIDIO A 
PREÇO CORRENTE 
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Estudo do comportamento do indicador IFDM – índice Firjan de desenvolvimento 

municipal.  

 O IFDM (2014) é um dos indicadores mais completos para estudar a situação 

econômico-social de um município, os quais abrangem indicadores de Educação, Saúde e 

Emprego/ Renda. Os índices são agrupados em intervalos que classificam o padrão do 

município em baixo desenvolvimento, desenvolvimento regular, desenvolvimento moderado e 

alto desenvolvimento. Desta forma temos que o Alto desenvolvimento: superior a 0,8 pontos; 

O Desenvolvimento moderado: entre 0,6 a 0,8 pontos; O Desenvolvimento Regular: entre 0,4 

a 0,6 pontos; E o Baixo desenvolvimento: inferiores a 0,4 pontos. Logo de acordo com os 

dados longo dos anos, o município conquistou posições favoráveis, tanto a nível do Estado 

quanto a nível do país. Desta forma temos que: Em 2007, o município alcançou IFDM de 

0,6115. Ocupou a 29º posição estadual e a 2367º nacional; Em 2008, com IFDM de 0,6557, 

Pedro Afonso estava na 11º no ranking estadual e 1658º no nacional; Em 2009, ano da 

implantação da Bunge, o município alcançou o IFDM de 0,6990, ocupando a 6º posição no 

Tocantins e a 1286º do Brasil; Já em 2010, o município obteve 0,7348, ficando na 4º e 928º 

no Estado e no país, respectivamente. Portanto, o crescimento entre os anos de 2007 a 2010 

proporcionou um nível de desenvolvimento do município considerado “moderado”. O gráfico 

1 mostra a evolução do desenvolvimento Municipal entre os anos de 2007 à 2011, conforme a 

implantação do empreendimento. 

 

Gráfico 1 – IFDM Consolidado – Município de Pedro Afonso  

 

 

 

 

 

 

 Elaboração própria. Dados: FIRJAN  
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 Comportamento do indicador Saúde – FiIRJAN, a  média do período 1 (2007 e 2008): 

tem-se (0,6914 + 0,7263)/2 = 0,708885. Já no período 2: (2010 e 2011) tem-se (0,7872 + 

0,8049)/2 = 0,79605 com o crescimento do período após a implantação da Bunge foi de 

12,3% em relação ao primeiro período.  

Gráfico 2 – IFDM Saúde do município de Pedro Afonso.  

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboração própria. Dados: FIRJAN  

Gráfico 3 – IFDM Educação do município de Pedro Afonso  

 

 

 

  

 

 

 

Elaboração própria. Dados: FIRJAN  
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 Comportamento do indicador Educação – FIRJAN, Quanto ao índice educação possui 

as seguintes características para a média do período 1 (2007 e 2008), tem-se (0,6767 + 

0,6701)/2 = 0,6734. E para a média do período 2(2010 e 2011), tem-se (0,7119 + 0,7449)/ = 

0,7309.  Portanto a diferença entre o período 1 e o período 2 foi de apenas 8,5%. 

 Comportamento do indicador Emprego e Renda – FIRJAN, apresenta um índice de 

emprego e renda com as seguintes características. A média do período 1 (2007 e 2008): tem-

se (0,4662 + 0,5706)/2 = 0,5184.  E uma média do período 2 (2010 e 2011): tem-se (0,7053 + 

0,7837)/2 = 0,7445. Portanto, a variação entre o primeiro período e o segundo foi de 43%. 

Um valor considerado alto, principalmente porque o IFDM não apresentou grandes diferenças 

entre os períodos. Isso significa que, o maior responsável pelo crescimento do índice IDFM 

consolidado em 2011 foi o indicador emprego e renda. 

Gráfico 4 – IFDM Emprego e Renda de Pedro Afonso  

 

 

 

 

 

 

 Elaboração própria. Dados: FIRJAN  

 Assim, quanto às diferenças nos índices FIRJAN Saúde e Educação apresentadas nos 

períodos posteriores e anteriores, as alterações sofridas foram respectivamente de 12,3% e 

8,5%, a pesar de os resultados apresentarem positivos não se comparam com o crescimento 

que o indicador emprego e renda apresentou de 43%. A variação positiva se comparado o 

crescimento de 2011 com os valores de 2007 chega a 68%. Essa alteração foi tão significativa 

que fez o município mudar o nível de desenvolvimento de Regular para Moderado.  
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CONCLUSÕES 

 O índice FIRJAN Emprego/Renda obteve 34,83% em 2009, maior que o primeiro 

período (2007/2008). Considerando o segundo período (2010/2011) com esse mesmo ano, a 

variação foi de apenas 6,5%. Quanto a esse indicador, o que se deve destacar é a variação 

positiva que ocorreu entre os anos de 2010 a 2011, 43,61% - muito acima da média. Quando a 

Bunge chegou a Pedro Afonso, a previsão era de que fossem criados 4.400 novos postos de 

emprego. A variação positiva apresentada pode ser atribuída a essa perspectiva. Os efeitos da 

instalação da usina sucroalcooleira são latentes no que tange à saúde e educação, estudados 

nos índices FIRJAN e PIB. Uma explicação plausível para esse resultado é o fato de que as 

alterações sobre esses indicadores são percebidos a longo prazo. Recomenda-se, portanto, que 

sejam feitas pesquisas futuras para que se conheça os reflexos da instalação da Bunge nas 

áreas de Educação e Saúde do município de Pedro Afonso, uma vez que o crescimento 

econômico gera mais recursos financeiros que podem ser investidos nessas áreas. Tendo em 

vista os aspectos observados, os dados colhidos e analisados, o município de Pedro Afonso, 

Tocantins, usufrui atualmente do desenvolvimento econômico favorecido pela usina 

sucroalcooleira da Bunge instalada em 2009. Pode-se, enfim, depois da finalização deste 

trabalho de pesquisa, reconhecer a importância econômica que esta indústria tem para o 

agronegócio do município e do estado.  
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RESUMO: Atualmente os produtos e serviços oferecidos pelas organizações estão cada vez 
mais similares, isso faz com que a propaganda seja vista de maneira estratégica, pois será ela 
quem dará personalidade e destaque à marca ou ao serviço oferecido. A propaganda não se 
restringe apenas à publicação de marcas ou produtos, ela também tem impacto na economia 
gerando empregos de forma direta ou indireta. Neste contexto, considerando a importância da 
propaganda para as organizações, o presente estudo visa proporcionar uma visão ampla e 
atualizada sobre o que há de mais moderno quanto ao instrumento marqueteiro da 
propaganda, além de demonstrar com os dados obtidos a relevância do impacto desta para o 
rendimento das empresas, em especial às micros e pequenas empresas da cidade de Pinheiro 
no Maranhão. A coleta de dados foi realizada através da pesquisa bibliográfica e estudo de 
dados captados durante o período de abril de 2015 à fevereiro de 2016 em empresas situadas 
no município de Pinheiro – MA, com o objetivo de levantar informações gerais sobre o 
faturamento destas empresas. Os dados foram coletados primeiramente em empresas 
selecionadas que não utilizam a propaganda. Posteriormente, outros dados são coletados 
nessas mesmas empresas selecionadas, que não utilizavam a propaganda, mas passaram a 
fazer uso desta ferramenta a fim de verificar a influência e a importância da propaganda no 
faturamento destas empresas. Em seguida, discutiu-se os resultados das análises e identificou-
se que a utilização da propaganda, enquanto ferramenta de marketing tem impacto positivo no 
faturamento das empresas.  

Palavras–chave: Propaganda, Lucratividade, Micro e Pequenas Empresas 
 

THE EFFECT OF PROPAGANDA IN MICRO AND SMALL 
BUSINESSES: a case study in the city of Pinheiro – MA 
 
ABSTRACT: Currently the products and services offered by organizations are increasingly 
similar, it makes the advertising is seen strategically, it will be she who will give personality 
and highlight the brand or service offered. The propaganda is not restricted to the publication 
of brands or products, it also impacts the economy by creating jobs directly or indirectly. In 
this context, considering the importance of advertising for organizations, this study aims to 
provide a comprehensive and updated view of what is most modern about the marketer 
instrument of propaganda, and demonstrate with data the relevance of the impact of this for 
business income, in particular to micro and small enterprises in the city of Pinheiro in 
Maranhão. Data collection was conducted through literature and data obtained during the 
study period from April 2015 to February 2016 in companies in Pinheiro county - MA, in 
order to raise general information on sales of these companies. The data were first collected in 
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selected companies that do not use propaganda. Later, other data are collected in those 
selected companies, who did not use advertising, but started to make use of this tool in order 
to check the influence and the importance of advertising revenues in these companies. We 
then discussed the results of the analysis and it found that the use of advertising as a 
marketing tool has a positive impact on company revenues. 
KEYWORDS: Advertising, Profitability, Micro and Small Enterprises 
 

INTRODUÇÃO 

Atualmente o marketing tornou-se indispensável para todas as empresas, sejam elas 

micro ou grandes empreendimentos, é ele quem posiciona as organizações de forma objetiva 

no mercado, consequentemente, maximizando os lucros. A importância do marketing no 

desenvolvimento empresarial vem crescendo a cada dia. Do papel de desencadeador de 

consumo para regulador e estimulador da produção, o marketing, vem encontrando na 

sociedade moderna novos usos e aplicações (COBRA, 1993, p.19). A meta do marketing é 

conhecer e entender o consumidor de forma que o produto ou serviço se molde a ele e se 

venda sozinho (Peter Drucker). O marketing, principalmente através da utilização da 

propaganda como ferramenta estratégica, tem como objetivo central, tornar a empresa 

diferente e única em relação às suas concorrentes. A propaganda é uma das ferramentas mais 

comuns que as empresas usam para dirigir comunicações persuasivas aos compradores e 

público alvo (Kotler, 2011, p 554). Propaganda é definida como técnica e arte de divulgação 

de massa e que utiliza todos os veículos da mídia impressa e eletrônica (Corrêa 2004, p.68). 

Segundo Kotler (2000, p. 584), são muitas as formas de propaganda, e por este motivo, 

não se pode fazer uma generalização. Nesse sentido, pode-se dividi-las em quatro etapas: a) 

Apresentação Pública: a natureza pública da propaganda confere certa legitimidade ao 

produto e também sugere uma oferta padronizada de entendimento, explicando a sua eficácia. 

b) Penetração: a propaganda permite que a mensagem seja repetida muitas vezes e que o 

comprador receba e compare a mensagem de vários concorrentes. A propaganda em larga 

escala transmite algo positivo sobre o tamanho, o poder e o sucesso da empresa. c) Aumento 

da expressividade: a propaganda oferece oportunidades para colocar em cena a empresa e seus 

produtos por meio do uso artístico da impressão, do som e da cor. d) Impessoalidade: o 

público não se sente obrigado a prestar atenção nem a responder à propaganda. A propaganda 

é um monólogo e não um diálogo. 
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A utilização da propaganda como ferramenta estratégica para conquistar o maior 

número de consumidores possíveis tem sido debatida atualmente dentro das empresas. Nessa 

conjuntura, o presente projeto tem por objetivo analisar, de forma comparativa, o efeito do 

uso da propaganda nas micro e pequenas empresas da cidade de Pinheiro no Maranhão. O 

estudo é realizado a partir da análise comparativa entre empresas que não usavam a 

propaganda como ferramenta estratégica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi dividido em três etapas: pesquisa bibliográfica, coleta e estudo 

de dados e a análise dos resultados. A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir do estudo 

de artigos científicos, teses e livros, buscando-se descrever a importância da propaganda para 

as empresas, esse estudo foi realizado durante o ano de 2015 até a finalização desse artigo. 

O estudo e a coleta de dados foram desenvolvidos em micro e pequenas empresas 

dentro da cidade de Pinheiro, no estado do Maranhão. As visitas têm como foco o 

levantamento de informações acerca da utilização ou não da propaganda como ferramenta 

estratégica para a captação de novos clientes, bem como a influência desta ferramenta no 

faturamento das empresas que não utilizavam, mas passaram a utilizá-la. Durante os meses de 

Fevereiro e Março de 2015 buscou-se empresas interessadas em participar das pesquisas. 

Apenas uma demonstrou interesse. Após a escolha da empresa, entre os meses de Abril e 

Maio de 2015 foi feito o levantamento in loco do faturamento da empresa durante o ano de 

2014, ano no qual a referida empresa não utilizava a propaganda de maneira enfática. Durante 

os meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2015 a loja passou a utilizar 

panfletos, mídia sonora, faixas e banners nos bairros do município de Pinheiro – MA, e 

passou a exibir propaganda na TV local. Durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2016 

retornou-se à empresa para coletar, novamente, os dados do faturamento da empresa nos 

meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2015. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A empresa que atua no varejo está funcionando hoje em um local diferente de onde foi 

fundada, quando começou a crescer mudou-se para um espaço maior, onde até hoje se 

encontra. Começou a funcionar com um quadro bastante reduzido de funcionários, contava 

apenas com dois funcionários (o dono e mais um funcionário), onde um era o recepcionista e 

o outro tinha a função de executar as tarefas relativas à parte operacional da organização 

(recarregar cartuchos, separar pedidos e checar o estoque). Atualmente, conta com cinco 

funcionários, sendo um gerente (proprietário da empresa), dois recepcionistas e um separador 

de pedidos e um último cuidando da parte operacional. 

A empresa começou atendendo pessoas físicas, que consumiam pequenas quantidades 

para satisfazer suas necessidades, atualmente, além de pessoas físicas, atende também 

empresas e prefeituras da região da baixada maranhense. Para o proprietário da empresa era 

essencial que ele possuísse um produto chefe, ou seja, aquele produto/serviço que é o 

principal oferecido pela organização. A empresa estudada tem como principal produto 

manutenção e recargas de cartuchos como principal produto. Ela oferece também materiais de 

escritório, impressoras, cadernos, canetas e muitos outros. 

Durante o ano de 2014 a empresa mostrou o faturamento conforme a figura 1. As 

propagandas utilizadas foram panfletos e banners em frente à loja durante os meses de janeiro 

maio e junho, e panfletos e banners em frente à loja e utilização de aparelhos de som para 

divulgação da loja no mês de dezembro. 

 

 

Figura 1. Comportamento do faturamento e do gasto com propaganda da empresa 
em 2014. IFMA, 2016. 
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No ano de 2015, a empresa investiu em outros meios de propaganda. Nos meses de janeiro a 

maio foram investidos em propaganda de panfletagem e banners em frente à loja. Nos meses de junho 

e julho continuou-se com os serviços de panfletagem, no entanto, buscou-se locais estratégicos, como 

escolas e escritórios, dada a atividade econômica da empresa. Além disso, nesses dois meses, 

continuou-se com os banners em frente à loja e investiu-se com mídias sonoras em carros de som, 

divulgação em rede de televisão local e outdoors. E assim, se estendeu pelos meses de agosto a 

dezembro, no entanto, alternando o tipo de propaganda utilizada em cada mês. 

Percebe-se assim que no ano de 2015, a empresa aumentou o investimento em propaganda e 

apresentou um relativo aumento no faturamento deste ano, conforme apresentado na figura 2. 

 

 

Figura 2. Comportamento do faturamento e do gasto com propaganda da empresa 
em 2015. IFMA, 2016. 

 

Na figura 3 foram comparados os faturamentos referentes a 2014 e 2015, assim como o 

gasto com propaganda. Nota-se um aumento significativo no faturamento. 
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Figura 3. Comportamento do faturamento e do gasto com propaganda da empresa nos 
anos de 2014 e 2015. IFMA, 2016. 
 

De posse desses dados, para verificar se os gastos relativos à propaganda estão 

relacionados com o faturamento da empresa, optou-se pelo cálculo da regressão linear simples 

entre os dados dos gastos com propaganda em relação ao faturamento em 2014 nos anos de 

2014 e 2015. Os dados são apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1. Resultados encontrados na Regressão Linear 

R² ajustado Coeficiente Valor-P Nº de Observações 

0,166887529 1,0814355 0,027094373 24 

 

Nos resultados da regressão linear simples, quando comparado os gastos com 

propaganda nos dois anos e o impacto no faturamento da empresa, identificou-se que há 

evidências de uma relação significativa (p-valor < 0,05) entre os gastos com propaganda e o 

impacto no faturamento da mesma. Ademais, o cálculo da regressão mostrou ainda que essa 

relação é positiva. Ou seja, quanto maior for o gasto com propaganda maior tende a ser o 

faturamento da empresa. No entanto, o R² encontrado mostrou que, consoante este modelo, o 

faturamento da empresa pode ser explicado em somente 16,68% pelos investimentos com 

propaganda. 
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Nessa conjuntura, esses resultados corroboram com a pesquisa de Estrela e Botelho 

(2006) que afirma as vendas nos períodos de utilização de propagandas foram superiores às 

vendas ocorridas no período sem propaganda. 

 

CONCLUSÕES 

Diante dos resultados da pesquisa, percebeu-se a importância que a propaganda exerce 

para o aumento de capital financeiro nas empresas deste município.  

Este estudo possui uma contribuição teórica, pois possibilita uma ampliação nas 

pesquisas que envolvem o marketing como estratégia negocial competitiva às empresas. Já, a 

contribuição prática é percebida no sentido de auxiliar os gestores das empresas a utilizarem 

as ferramentas do marketing, sobretudo a propaganda como instrumento de alavancagem 

financeira.  

Como limitação da pesquisa, observou-se que, por ter sido realizado um estudo de caso 

com uma empresa de prestação de serviços e comercialização de produtos de informática, 

pode ser que os resultados encontrados possam ter sido diferentes caso a pesquisa fosse 

realizada em outro tipo de empresa, ou em outro município. No entanto, a pesquisa utilizou-se 

de dados reais do faturamento da empresa, possibilitando uma visão mais próxima da 

realidade.  

Para pesquisas futuras, sugere-se que sejam realizados estudos com empresas de outras 

atividades econômicas, em outros municípios e até mesmo outros tipos de ferramentas 

utilizadas no marketing empresarial. 
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RESUMO: O controle de estoques é um tema recorrente em todas as empresas que 
produzem, comercializam ou necessitam manter estoques de produtos para consumo.  É 
necessário que as empresas busquem aperfeiçoar em seus controles de gestão sobre esse 
importantíssimo patrimônio das empresas, pois representa capital (recursos) aplicado e que 
precisa ser gerido com eficiência. O endereçamento e localização de itens em estoque visa 
manter de forma sistematizada e organizada os produtos, facilitando a busca do material 
requisitado com maior rapidez e tornando o processo mais eficiente. Para a realização deste 
trabalho, foi feito estudo bibliográfico a cerca do tema para ampliar os conceitos e a pesquisa 
de campo junto a uma revenda de Auto Pecas em Itabaiana/SE. Inicialmente buscou-se 
identificar as possíveis falhas ou problemas que possam dificultar a gestão desses recursos e 
posteriormente sugerir melhorias como o endereçamento, contribuindo assim para uma 
organização adequada e facilitando a arrumação e a localização de estoque, tornando o 
atendimento eficiente e eficaz.  
Palavras–chave: Gestão, localização, endereçamento, estoque.  
 
THE STOCKS IN ADDRESSING COMPANY AUTO : DIAGNOSIS AND 
IMPROVEMENT PROPOSAL 

ABSTRACT: The inventory control is a recurring theme in all companies that produce, sell 
or need to keep stocks of consumer products. It is necessary for companies to seek to improve 
on its management control over this most important assets of companies, it represents capital 
(resources) applied and needs to be managed efficiently. The address and location of items in 
stock is intended to maintain a systematic and organized fashion products, facilitating the 
search of the material requested more quickly and making the process more efficient. For this 
work, it was made bibliographical study about the subject to expand the concepts and field 
research in a retail Auto Pecas in Itabaiana / SE. Initially sought to identify possible faults or 
problems that might hinder the management of these resources and then suggest 
improvements such as addressing, thus contributing to an appropriate organization and 
facilitating the storage and location of stock, making the effective and efficient service. 

.KEYWORDS: Management, location, address , stock. 

INTRODUÇÃO  

O atual cenário econômico e a alta competividade dos mercados exige cada vez que os 

níveis de controle das empresas estejam sempre se aprimorando, e o gerenciamento de 
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estoques é um tema recorrente em todas as empresas que produzem, comercializam ou 

necessitam manter estoques de produtos para consumo.  É necessário que as empresas 

busquem aperfeiçoar em seus controles de gestão sobre esse importantíssimo patrimônio das 

empresas, pois representa capital (recursos) aplicado e que precisa ser gerido com eficiência. 

Nenhuma empresa pode funcionar sem estoques.  

A definição de estoque está vinculada ao destino do material, mas no geral estoques 

compreendem materiais armazenados para utilização posterior, que são mantidos em 

disponibilidade constante e renovados, o que possibilita o atendimento imediato das 

necessidades dos usuários e a continuação do processo produtivo, e consequente é criados 

estoques pela falta de precisão ao prever a demanda. Os estoques são essenciais e necessários 

em qualquer tipo organização e, portanto o seu controle traz constantes problemas para as 

empresa exigindo formas efetivas de acompanhamento por que representam recursos ali 

aplicados que devem está disponível para venda (VIANA, 2002; AMARAL, 2111).  

As funções básicas de qualquer tipo de estoque podem ser de certa forma resumida em:  

garantir a disponibilidade de insumos para a produção; atuar como amortecedor durante o 

período de ressuprimento; reduzir o custo do transporte, pela aquisição de maiores lotes;  e 

dispor de produtos acabados para entrega a cliente. (RODRIGUES, 2010), 

Em qualquer organização, é de responsabilidade da área de estoques, de forma geral, o 

controle do fluxo de materiais internamente, devendo, portanto, equilibrar as necessidades  e 

as disponibilidades de recursos da organização, sejam eles, humanos, materiais, espaço físico 

e financeiros, entre outros. (TADEU ET AL,2010) 

A gestão de estoques compreende várias ações e atividades que possibilitam que o 

administrador possa acompanhar os níveis de estoques, analisando se os mesmos estão 

armazenados de maneira correta, de fácil localização, manuseio e (MARTINS E CAMPOS 

ALT; 2009). 

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa-ação que objetivou diagnosticar 

evidencia a importância do endereçamento e localização de itens em estoques facilitando a 

busca do material requisitado com maior rapidez e tornando o processo mais eficiente. Nesta 

fase do estudo buscou se conhecer a real situação da empresa e apresentar possíveis soluções 

de melhoria visto que o estudo faz parte de um projeto de Trabalho de Conclusão de curso dos 
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alunos do curso de Tecnologia em Logística, portanto o trabalho de pesquisa continuará  a ser 

desenvolvido ao longo do próximo semestre. 

 Para a realização deste trabalho, foi feito estudo bibliográfico a cerca do tema para 

ampliar os conceitos e a pesquisa de campo junto a uma revenda de Auto Pecas em 

Itabaiana/SE. Inicialmente buscou-se identificar possíveis falhas ou problemas que possam 

dificultar a gestão desses recursos e posteriormente sugerir melhorias como o endereçamento, 

contribuindo assim para uma organização adequada e facilitando a arrumação e a localização 

de estoque, tornando o atendimento eficiente e eficaz. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica, utilizando-se de 

fontes secundárias publicadas em livros, artigos e em meios eletrônicos como a internet, para 

compreender o assunto referente ao tema, tendo como objetivo demonstrar à necessidade de 

se adotar a sistemática de endereçamento de estoques para melhor organização de estoques de 

uma empresa.  

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva e exploratória, pois buscou 

conhecer e relatar as circunstâncias em que se encontrava o setor de estoques da empresa 

estudada, para tanto se utilizou de um estudo de caso, que se caracteriza como uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do contesto da vida 

real (YIN, 2010). 

Na empresa buscou-se observar o ambiente de estocagem, armazenagem e como o 

mesmo estava organizado, se a atual estrutura facilitava a identificação dos produtos, 

numeração, endereçamento e codificação de cada item. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Descrição da empresa  

A M. Auto Peças Ltda, pequena empresa que atua a mais de 6 anos de mercado, atuando  

com o varejo de peças para veículos automotivos e terceiriza serviços mecânicos e elétricos, o 

estabelecimento possui uma área galpão de 250m² de área, sendo 75 m² na parte da Auto 

Peças e 175 m² na parte da oficina. 
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DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DO ESTOQUE  

O setor de estoques atualmente tem acesso limitado, ou seja, apenas os sócios e de 

administradores da empresa tem acesso direto às mercadorias, lá poderão ser encontradas 

peças estocadas em prateleiras de inúmeros tipos. A dificuldade encontrada no 

armazenamento foi de como localizar cada peça, já que existem inúmeras prateleiras (figura 

1) sem a devida numeração, endereçamento e codificação de cada item, gerando atrasos e até 

desistência na compra. 

Como se observa na figura 1, a situação atual do estoque na empresa não é nada 

satisfatório, existindo a necessidade de implementação do “endereçamento das peças” para 

facilitar e agilizar as vendas / reposição das mercadorias, já que a MAP possui, 

aproximadamente, 6.700 itens cadastrados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Identificação da situação atual do estoque na empresa estudada 
Fonte: autores, 2016. 
   

Como relatado pelo proprietário numa entrevista, o mesmo apontou “dificuldades em 

localizar produtos devido a falta de endereçamento e organização dos estoques nas prateleiras, 

e às vezes acontece de perder vendas porque não encontrar o produto no estoque. No Sistema 

de Gestão Empresarial  que controle eletronicamente o estoque indica que contém o produto 

estocado, mas, devido o estoque não ser endereçado o colaborador da empresa não encontra, 

deixando o cliente insatisfeito”.  

Para manter os estoques de maneira adequada e de fácil manuseio e acessibilidade deve 

fazer uso da chamada Localização de materiais. Um sistema de localização deve possui a 

identificação da localização dos materiais estocados, ser utilizada uma simbologia 
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(codificação) normalmente alfanumérica representativa de cada local de estocagem, 

abrangendo até o menor espaço de uma unidade de estocagem. (DIAS, 2012), 

 A classificação de materiais tem por objetivo definir uma catalogação, simplificação, 

especificação, normalização e padronização de materiais, de maneira a possibilitar 

procedimentos de armazenagem e controle eficiente do estoque, que para Rodrigues, (2010), a 

classificacão de materiais consiste em:  

• Simplificar: consiste em reduzir a diversidade de itens que tem a mesma finalidade 
e juntamente especificar o material para que evitem equívocos entre fornecedor e 
consumidor;  

• Normalização: descrevem pesos, medidas, formatos, finalidades do material e 
identifica-o, padronizando a terminologia pela qual é conhecido;  

• Classificação: é agrupar segundo a sua forma, dimensão, peso, tipo, uso, etc.;  

• Codificação: representar informações necessárias por meio de números e/ou letras.  

 

Os sistemas de codificação mais utilizados são o alfabético, alfanumérico e o numérico 

também chamado de decimal. a) No Alfabético o material é codificado por letras; pelo seu 

limite em termos de quantidade de itens e uma difícil memorização, este sistema encontra-se 

em desuso; b) No Alfanumérico existe a combinação de letras e números, normalmente 

divididos em grupos e classes. (DIAS, 2012). 

 

PROPOSTAS DE MELHORIAS 

IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E PRATELEIRAS 

Por meio dos estudos bibliográficos e observação da situação em que se encontra o 

estoque na empresa, propõe-se que a empresa adote a sistemática de endereçamento de ruas e 

prateleiras, que nesse momento seria de extrema importância gerando facilidade dos 

administradores ao procurar os produtos para entrega ao cliente. Assim, para facilitar a 

arrumação e a localização, propõe-se adotar o endereçamento numérico e codificação (figura 

2) para facilitar o manuseio; evitando danos aos produtos, pois produtos guardados de formas 

inadequadas ocorrerão avarias, consequentemente trará prejuízo para empresa. 
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O endereçamento é uma das técnicas que visa de facilitar a localização de itens e 

consiste em dividir o armazém em: Local, Blocos, Ruas; Colunas e Níveis, (figura 2), pois 

essa divisão auxilia na otimização do endereço, com tratamento de locações próximas de 

pickings ( atividade responsável pela separação e preparação de pedidos) diminuindo assim, o 

movimento de veículos industriais. ((MOURA, 1997; DIAS, 2009), 

Exemplo de endereçamento: B.A.P1.A3 

Onde: 
B= código da rua 
A= Código da prateleira 
P1= número de prateleira ou estante 
A= posição vertical 
3= posição horizontal dentro da posição vertical 
 

 

Figura 2. Proposta de Sistema de localização e endereçamento de estoque.  
Fonte: autores, 2016 
 

Destaca-se que o sistema de localização e endereçamento de estoque, cuja função 

principal é estabelecer os parâmetros para a perfeita identificação e facilidade de localização 

dos itens estocados. Como existem vários sistemas de localização de estoque, para se 

estabelecer qual deles será mais adequado é necessário estar ao tipo dos produtos estocados, 

instalações necessárias, tipos de processamento e o tamanho dos pedidos. (MOURA, 1997; 

DIAS, 2009), 

Outro fator relevante para se organizar os materiais em um sistema de armazenagem é o 

layout que visa facilitar a disposição do espaço físico  de armazenagem dos estoques e facilita 

a boa utilização deste espaço.  
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 Figura 3. Proposta de estrutura do Layout para a empresa.  
Fonte: os autores  
 

Para Cury (2007), as principais vantagens do layout por produto são: minimizar o 

manuseio dos materiais; reduzir o tempo do ciclo de produção; reduzir os inventários; 

economizar espaços; automatizar praticamente o controle de produção. O autor ainda destaca 

as etapas de um projeto de layout podem ser dividas em:  

 Levantamento: deve-se fazer uma análise da planta e analisar como esta o local; 
  Critica do levantamento: fazer observações do que se deve mudar e quais os 
principais problemas;  
 Planejamento de solução: deve fazer o esquema das mudanças e passar pra a 
direção para que seja provada;  
 Critica do planejamento: nesta fase as mudanças devem ser repassadas aos 
executores e estes a aceitarem, implantação: neste momento é necessário que haja a 
preparação dos funcionários para que consigam aproveitar ao máximo essas 
mudanças e colocá-las em prática;  
 Controle de resultados: depois de implantado o projeto é necessário que se faca um 
acompanhamento para garantir a eficácia da mudança. 

 

Dessa forma, para que se tenha o melhor aproveitamento do layout é importante que se 

identifique os itens que serão estocados (com suas referidas quantidades máximas) e 

classificá-los, pois isto implica a seleção dos métodos de estocagem e a forma de planejar os 

espaços necessários à sua estocagem e ao layout do sistema. (Cury, 2007; DIAS, 2009). 

Destaca-se então que levando em consideração o caso em estudo, a necessidade de 

conferencia de um determinado grupo de peças, via o endereçamento poderá ajudar a 

confirmar o erro ou acerto em relação a quantidade de peças estocadas. Outro ponto positivo 

nessa implementação é que será possível substituir ou aumentar o quadro de funcionários 

precisando apenas preocupar-se com um treinamento referente à descrição dos produtos em 
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um Sistema de Gestão Empresarial, pois haverá um mapa do estoque e o sistema indicara a 

localização exata de cada produto. 

 

CONCLUSÕES 

Diante da situação diagnosticada na empresa em estudo, este trabalho apresenta como 

resultados parciais o diagnóstico da situação do estoque da Empresa M. Auto Peças Ltda.  

Nesse primeiro momento aponta-se como solução para organizar o ambiente de 

armazenagem dos estoques a sistemática localização e endereçamento de materiais e layout, 

visando melhorar os problemas no estoque da empresa. Em pesquisas futuras buscará destacar 

os benefícios resultantes da implantação das sugestões que ora se propõe.   
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RESUMO: A contribuição deste trabalho para instituições de Ensino Superiores (IES) e 
mostrar uma alternativa viável para resolver situações no ambiente interno de trabalho. Os 
servidores tem papel importante para o sucesso das organizações públicas, e seu desempenho 
está ligado a sua satisfação junto as mesmas. Os gestores buscam melhorar os índices de 
satisfação para ampliar o resultado da prestação de serviços junto à comunidade de maneira 
geral. O monitoramento através de pesquisas periódicas junto aos servidores interno, afim de 
avaliar o clima organizacional, a produtividade e satisfação dos servidores tendo a Teoria das 
Restrições (TOC)  como ferramenta para ajudar na solução para superar possíveis problemas 
identificados nas avaliações periódicas juntas dos servidores internos pode ajudar gestores a 
entender possíveis problemas e a propor soluções viáveis. A pesquisa foi realizada, no 
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Tocantins, no Campus Araguaína. Foi aplicado 
questionário que identificou diversos fatores que influenciam o Endomarketing na IES. 
Conclui-se que o Endomarketing vem sendo utilizado no Campus Araguaína, mas de maneira 
superficial e com procedimento inadequado. 

Palavras–chave: Endomarketing, clima organizacional, Instituto Federal.  
 

The internal marketing in the organizational culture of an educational 
institution higher (IES): the case Federal Institute of Tocantins - Araguaína 
Campus 
 
ABSTRACT:The contribution of this work for Higher Education Institutions (HEIs) and 
show a viable alternative to resolve situations in the internal working environment. The server 
has an important role in the success of public organizations, and their performance is linked to 
their satisfaction with them. Managers seek to improve the level of satisfaction to expand the 
result of the provision of services to the community in general. Monitoring through periodic 
surveys to internal servers, in order to assess the organizational climate, productivity and 
satisfaction of servers with the Theory of Constraints (TOC) as a tool to help in the solution to 
overcome potential problems identified in the periodic evaluations together internal servers 
can help managers to understand potential problems and to propose viable solutions. The 
survey was conducted in Tocantins Federal Institute of Science and Technology Campus 
Araguaína. It was the questionnaire that identified several factors that influence the 
Endomarketing in IES. It is concluded that the Endomarketing has been used in Campus 
Araguaína, but superficially and inappropriate procedure. 
KEYWORDS: internal marketing, organizational climate, Federal Institute. 
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INTRODUÇÃO 

A concorrência comercial cresce cada dia mais e com isso também cresce a disputa pelo 
melhor produto ou pela melhor prestação de serviço. Fator este que se torna de grande 
relevância e diferencial na hora de escolher um produto ou a melhor prestadora de serviço 
pelo cliente. Com o capitalismo, onde todos vivem em busca de um melhor meio de 
sobrevivência, com bons resultados, os empregadores deixam de investir apenas nos seus 
produtos e passam a investir nos seus funcionários. As pessoas constituem o mais valioso dos 
recursos de uma organização. (CHIAVENATO, 2009). 

Para Goldratt, 1990, uma restrição é qualquer coisa que limita um sistema em conseguir 
maior desempenho em relação a sua meta, como o elo mais fraco de uma corrente, ou ainda, 
alguma coisa que não se tenha o suficiente, ou seja, limitante (GOLDRATT, 1990). 

O Endomarketing tornou peça fundamental e se destaca nas grandes organizações. Para  
Brum (2010), o Endomarketing serve para dar valor e visibilidade para a informação, 
permitindo que o público interno reconheça a comunicação interna de forma positiva, 
independente de qual seja o conteúdo. As aplicações de Endomarketing possibilitam 
resultados diferenciados em termos qualitativos e quantitativos no relacionamento com os 
clientes internos.  

O desenvolvimento de ações estratégicas direcionadas a integração e o 
comprometimento dos profissionais de educação tem sido uma constante nos IF’s. Nesse 
sentido visualizou-se, como problema a ser compreendido, quais as ações de Endomarketing 
estão sendo desenvolvidas pelo Instituto Federal de Educação do Tocantins para a gestão de 
seus colaboradores. Com isso, o objetivo geral a ser pesquisado nesse trabalho se configura 
em analisar as ações estratégicas e os instrumentos de Endomarketing que estão sendo 
desenvolvidos ou podem servir para motivar os colaboradores da organização, sendo que os 
objetivos específicos atuaram na investigação na literatura dos principais teóricos e teorias 
sobre o Endomarketing; identificar as práticas de Endomarketing no IFTO; analisar a 
dimensão de Endomarketing mais satisfatória na percepção dos colaboradores e dos gestores; 
utilizar ferramenta da Teoria das Restrições (TOC) para resolução de um problema 
identificado na pesquisa.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As organizações buscam alcançar os seus objetivos da melhor maneira possível, ela 
precisa saber canalizar os esforços das pessoas para que também elas atinjam seus objetivos 
individuais e que ambas as partes saiam ganhando. Modernamente, a solução do tipo ganha-
ganha no jogo de interesses envolvidos é a preferida (CHIAVENATO, 2010). 

Segundo Chiavenato (2010), uma Organização somente existe quando: 1. Há Pessoas 
capazes de se comunicarem e que, 2. estão dispostas a participar e a contribuir com a ação 
conjunta, 3. a fim de alcançar um objetivo comum. De acordo com Dalpiaz (2002), uma 
solução para a valorização da mão de obra é o treinamento contínuo dos funcionários e a 
utilização de medidas que enriqueçam seus conhecimentos e os motivem.  
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Considera-se que os profissionais responsáveis por ações relacionadas à gestão do 
conhecimento auxiliam no processo de tomada de decisão, sendo capazes de identificar, 
recuperar, analisar, disseminar e usar a informação relevante e prioritária (O’BRIEN, 2013). 
Além de executar as tarefas, cada pessoa deve conscientizar-se de que ela deve ser o elemento 
de diagnóstico e de solução de problemas, com o objetivo de obter uma melhoria contínua de 
seu trabalho dentro da organização. E é assim que crescem e se solidificam as organizações 
bem-sucedidas. 

 

Segundo Chiavenato (2010) a teoria das necessidades de Maslow é a mais conhecida de 
todas as teorias a respeito de motivação Humanas. Sua hipótese básica é que em cada pessoa 
existe uma hierarquia de cinco necessidades humanas. São elas: a) Necessidades fisiológicas 

Incluem fome, sede, sono, sexo, e outras necessidades corporais. São necessidades 
básicas biológicas. b) Necessidade de segurança Incluem segurança e proteção contra 
ameaças ou perigo físico e emocional. Buscam assegurar a estabilidade das pessoas. c) 
Necessidade social Incluem afeição, filiação, aceitação social e amizade. Envolve a 
necessidade de amor, de pertencer e relacionamento humano. d) Necessidade de estima 
Incluem fatores internos de estima, como auto-respeito, autonomia, senso de competências; e 
fatores externos de estima, como status, reconhecimento, prestígio, atenção e consideração. e) 
Necessidade auto-realização.  

Figura 1: A pirâmide das necessidades de Maslow e suas implicações 

 

Fonte: Marras (2000). 

A cada dia o ser humano vive um dilema na busca interior para encontrar auto-
realização, que constitui o impulso de ser aquilo que é capaz de ser e de maximizar as 
aptidões e capacidades individuais (Ver Figura 1). Incluem crescimento pessoal e alcance da 
plena potencialidade da pessoa. 

Segundo Idalberto Chiavenato (2009), o clima organizacional refere-se ao ambiente 
interno que existe entre os participantes de uma empresa. Está relacionado com o grau de 
motivação de seus participantes. Nesse contexto, o desafio que cabe aos gestores 
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organizacionais encerra-se, segundo Nunes (2011), na compreensão da natureza de 
ajustamento e desajustamento das pessoas no contexto de trabalho de modo a que os objetivos 
tanto organizacionais como individuais possam ser alcançadas, o que pode ser feito mediante 
a pesquisa de clima organizacional.  

Trabalhar em um ambiente amigável ajuda a produzir mais e melhor e com isso 
Instituto Federal do Tocantins IFTO – Campus Araguaína se torna mais produtivo e com 
qualidade. Atualmente, o que faz a diferença nas organizações são as pessoas. Para Gadelha, 
Macedo e Santos (2011), todos os indivíduos se comportam de alguma maneira em relação ao 
seu ambiente e este comportamento reflete o nível de integração que possuem. É possível 
evidenciar as características da realização do trabalho de uma empresa, observando se há uma 
integração, boa comunicação e satisfação entre os funcionários (GADELHA; MACEDO & 
SANTOS, 2011). 

O clima organizacional não deve ser esperado e identificado somente pelo colaborador, 
mas por todos os membros da empresa, independente de sua função ou setor.  Uma vez que o 
clima é o seu ambiente de trabalho, é importante que principalmente os gestores vivenciem 
todos os acontecimentos da empresa. A gestão do clima no trabalho tem suporte desde o 
histórico organizacional, a gestão de competências e práticas que, por sua vez derivam o 
clima organizacional, a motivação da equipe e, finalizando, o desempenho organizacional 
(JUNIOR, SOUZA, CABRAL, 2009). 

O desafio maior é conseguir encontrar a medida certa para aplicação de políticas de 
integração dos funcionários ou servidores, a fim de alavancar os ganhos com qualidade dentro 
das organizações modernas. A utilização do Endomarketing pode influenciar o 
desenvolvimento pessoal dos colaboradores, transformando-os em recursos valiosos para a 
organização. E tendo um ganho com o comprometimento de todos, melhorando assim a 
qualidade no ambiente de trabalho e, conseguintemente, qualidade nos serviços prestados a 
comunidade. O Endomarketing fortalece e capacita os indivíduos, aprimorando a sua atuação 
da organização. 

Nos dias atuais vender um produto ou serviço, uma idéia ou um posicionamento passou 
a ser tão importante para o cliente interno quanto para o cliente externo. E se a comunicação 
não for bem realizada, se os bens, serviços oferecidos não sensibilizarem os clientes internos a 
consumirem, o marketing tampouco poderá ser bem sucedido junto aos clientes externos. 

A Teoria das Restrições (TOC) ganha cada dia mais espaços nas organizações 
modernas, e são baseadas nas ideias de Goldratt. Segundo essa teoria o alvo da maioria das 
empresas é ganhar dinheiro, agora e no futuro, ou seja, esta é a meta de toda organização, seja 
industrial ou de serviços. A TOC direciona a organização a ganhar mais dinheiro por meio da 
gestão de recursos de produção ou serviços.  

Segundo Goldratt & Cox (1993), colocam duas condições necessárias para o alcance da 
meta: “satisfazer os clientes tanto no presente como no futuro” e “satisfazer os empregados, 
tanto no presente como no futuro”. Na verdade, a idéia de “satisfazer os empregados e clientes 
tanto hoje como no futuro” são pressupostos básicos sem os quais se torna impossível atingir 
a meta, seja está econômica ou de qualidade na prestação de serviço “ganhar dinheiro hoje e 
no futuro”. 
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Conforme Goldratt (1992), restrição é qualquer coisa que limita um melhor desempenho 
de um sistema, como o elo mais fraco de uma corrente, ou ainda, alguma coisa que não se tem 
suficientemente. A TOC tem como base principal o sistema como um todo, no processo de 
atingir seus objetivou “Meta”, apresenta sempre uma ou mais restrições. Se o sistema não 
tivesse pelo menos uma restrição, seu desempenho seria infinito.  

Neste trabalho adotamos a pesquisa bibliográfica, que compreende o levantamento de 
trabalhos existentes sobre o tema. Para tal estudo utilizamos livros, artigos, revistas, 
periódicos e outros que abordam sobre Endomarketing, Teoria das Restrições -TOC, clima 
organizacional, objetivos organizacionais, pessoas e motivação 

Para Gil (2002) um estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de 
um ou poucos objetos, de maneira a permitir o conhecimento amplo e detalhado do mesmo.  
Sua maior utilidade é verificada nos estudos exploratórios, por isso, Stake (2000), afirma que 
o estudo de caso, como estratégia de pesquisa, caracteriza-se justamente por esse interesse em 
casos individuais e não pelos métodos de investigação, os quais podem ser os mais variados, 
tanto qualitativos como quantitativos. 

O questionário foi enviado a uma amostra de 80 servidores IFTO e obteve-se retorno de 
44 servidores (55 % da amostra total). Os questionários foram aplicados diretamente aos 
servidores do Instituto Federal do Tocantins Campus IFTO - Araguaína, durante mês de Abril 
de 2015. A tabulação dos dados da pesquisa foi feita através do agrupamento das questões, a 
fim de analisar os dados na mesma variável. Os resultados foram transformados em gráficos, 
através do Microsoft Office Excell. Foram tratados de forma quantitativa e qualitativa para 
sua classificação e análise, levando em conta o tema problema e os objetivos da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Instituto Federal do Tocantins - campus Araguaína -TO, conta hoje com 80 
Servidores Efetivos, sendo que desses 40 são Professores EBTT – Professores do Ensino 
Técnico e Tecnológico e 40 TE, Técnicos em Educação. A pesquisa contemplou 44 amostras 
das 80 possíveis, ou seja, 55% de participação. 

A presente pesquisa foi dividia em etapas, sendo a primeira parte o levantamento do 
perfil do servidor entrevistado. Todos os itens da pesquisa deveriam ser respondidos 
obrigatoriamente antes de se passar para a próxima pergunta.  

Tabela 1 – Sexo 

Item Quantidade Percentual 
Masculino  24 55,00% 

Feminino 20 45,00% 

Total 44 100,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 
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Na Tabela 1, a maioria dos respondentes foi do sexo masculino com 24 respondentes, e 
com 20 respostas do sexo feminino. 

Tabela 2 – Idade 

Item Quantidade Percentual 
18 a 24 anos  0 0,00% 

25 a 35 anos 34 77,00% 

36 a 45 anos  10 23,00% 

46 a 60  0 0,00% 

61 acima 44 100,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

A maior faixa etária dos servidores pesquisados é entre 25 a 35 anos, equivalendo a 
77% dos entrevistados, e 36 a 45 anos, equivalendo a 23 % dos entrevistados.  

Tabela 3 - Maior escolaridade 

Item Quantidade Percentual 
Ensino médio Incompleto   1 2,00% 

Ensino médio completo  1 2,00% 

Superior incompleto  4 9,00% 

Superior completo  7 16,00% 

Pós Graduação Incompleto  4 9,00% 

Pós Graduação completo  12 27,00% 

Mestrado Incompleto 10 23,00% 

Mestrado Completo 3 7,00% 

Doutorado Incompleto 2 5,00% 

Total 44 100,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

O Grau de Escolaridade dos servidores variou muito, sendo que a maioria dos 
participantes da pesquisa é Pós-Graduados Lato Sensu, total de 12 participantes, equivalendo 
a 27% dos entrevistados. Em segundo lugar ficou Stricto Sensu incompleto com 10 servidores 
equivalendo a 22% dos entrevistados. Em terceiro lugar, ficou servidores com graduação 
completa com 07 respondentes, equivalendo a 15% dos entrevistados. 
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Tabela 4 - Há quanto tempo você trabalha 
(experiência total de trabalho, em outras 
Instituições)? 

Item Quantidade Percentual 
1 a 5 anos 9 22,00% 

6 a 11 anos 24 52,00% 

12 a17 anos 8 19,00% 

18 a 23 anos 2 5,00% 

mais de 24 anos 1 2,00% 

Total 44 100,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

A grande maioria dos entrevistados tem experiência de 06 a 11 anos, com 22 servidores 
equivalendo a 52% dos entrevistados. Em segundo lugar, com experiência de 01 a 5 22% dos 
servidores. E com 19% os servidores com experiência de 12 a 17 anos. 

Tabela 5 - Há quanto tempo você trabalha no IFTO - 
Campus Araguaína? 

Item Quantidade Percentual 
1 a 5 anos 42 95,00% 

6 a 11 anos 2 5,00% 

12 a 17 anos 0 0,00% 

18 a 23 anos 0 0,00% 

mais de 24 anos 0 0,00% 

Total 44 100,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

Os servidores pesquisados trabalham no IFTO – Araguaína entre de 1 a 5 anos, ou seja  
95% dos entrevistados. E com 5% do pesquisados, trabalham entre 06 a 11 anos. 

Tabela 6 - Como você classificaria seu cargo atual 
no Campus Araguaína? 

Item Quantidade Percentual 
Executa Cargo de tomada de 
decisão. 12 27,00% 

Executa Executa cargo de 
suporte  16 36,00% 

Executa Operacional 16 36,00% 

Total 44 99,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 



 

11536 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

A pesquisa foi bem distribuída nos vários níveis do IFTO, sendo que ficou empate o 
Nível Operacional e Nível Tácito, com 36 % dos entrevistados, e nível estratégico com 27% 
dos respondentes. 

Tabela 7 - Qual enquadramento do seu cargo? 

Item Quantidade Percentual 
Técnico Administrativo TAE 20 45,45% 

Professor EBTT 24 54,55% 

Total 44 100,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

O questionário foi enviado a 80 servidores do campus, sendo facultada a participação na 
pesquisa.  O questionário foi respondido por 20 Técnicos Administrativos (TAE) e 24 
Professores EBTT, o que teve grande contribuição ao estudo de Endomarketing no IFTO – 
Campus Araguaína. 

 

4. 1 Aplicação da TOC na pesquisa 

A aplicação da Teoria das Restrições (TOC) nas múltiplas produções, segundo Goldratt 
(1990), é realizada mediante os seguintes passos: 

a) Identificar as restrições do sistema: antes de operacionalizar qualquer mudança, deve-
se preliminarmente identificar e localizar a restrição;  

Tabela 8. Satisfação com as condições de 
higiene, segurança, equipamentos e serviços  

Tabela 9. Satisfação com a gestão e sistemas 
de Gestão 

6.5 -Instalações?  
3.6 - Formas como Campus Araguaína 
recompensa os esforços individuais/grupo? 

Péssimo 1 2,00%  Péssimo 2 5,00% 
Insatisfatório 18 40,00%  Insatisfatório 14 33,00% 
Satisfatório 14 33,00%  Satisfatório 17 37,00% 
Bom 9 21,00%  Bom 10 23,00% 
Excelente 2 5,00%  Excelente 1 2,00% 
Total 44 101,00%  Total 44 100,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015)  Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 
 

Após a analise dos dados Tabela 6 (Instalações) foram identificadas na pesquisa 
restrições relativas às Instalações de um modo geral: espaço de trabalho com falta de salas de 
aulas, falta de quadra de esporte, ginásio para prática esportiva, a insatisfação tantos dos 
Técnicos Administrativos em Educação, dos Professores EBTT e dos alunos. 
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O Campus Araguaína não conta com espaço físico adequado para o seu funcionamento, 
não existe área disponível atualmente para a construção ou ampliação das instalações, salas de 
aulas, garagens ou mesmo ampliação da biblioteca. 

Quanto aos aspectos negativos relacionados às organizações públicas, os autores 
apontam a falta de infraestrutura, equipamentos, estrutura física e o excessivo aparato 
burocrático que impedem ou dificultam ações voltadas ao seu propósito maior. 

Após as analises dos dados da Tabela 3 a insatisfação foi de 33%, a qual tem uma 
significância alta, pois gera dentro dos servidores o baixo comprometimento individual ou do 
grupo. Com isso fica evidenciado que os servidores acreditam ter possibilidades de uma 
remuneração extra ou mesmo um cargo melhor dentro da própria instituição. Pode se observar 
que são aspectos importantes para a sustentabilidade da organização: o reconhecimento, as 
oportunidades de crescimento profissional e pessoal, além da remuneração e estabilidade em 
cargo público. 

b) Decidir como explorar as restrições do sistema: Para obter a melhor resposta do 
conjunto de restrições é necessário utilizá-las visando exclusivamente o objetivo da empresa, 
isto é, procurando maximizar o recurso. 

Segundo a Tabela 6 faz necessário a otimização da infraestrutura vigente. Paralelo a  
isso, a readequação do espaço físico atual e principalmente a viabilização de uma nova área 
para a construção de um novo campus do IFTO, uma vez que a Araguaína é a segunda maior 
cidade no estado do Tocantins em população, e a maior economia do estado do Tocantins. 

Segundo dados da Tabela 3, para a melhoria do ambiente de trabalho atual, a gestão do 
Campus Araguaína deve desenvolver junto as seus colaboradores uma forma de melhorar a 
participação dos servidores (Professores e Técnicos Administrativos em Educação), 
viabilizando cursos e aprimoramento das capacidades de trabalho dos mesmos, visando 
promover seu desenvolvimento de cada servidor.  

c) Subordinar qualquer outra coisa à decisão anterior: Sincronizar, cumprir e ordenar o 
sistema;  

Considerando a aplicação da teoria das restrições por meio do segundo passo proposto 
por Goldratt, recomenda-se a submissão das demais tomadas de decisões a partir de então aos 
dois gargalos identificados, ou seja, formação de comissões, novos cursos entre outros, os 
quais serão realizados mediante as restrições encontradas. 

d) Elevar as restrições do sistema: Elevar, aumentar a capacidade das restrições. 
Seguindo os passos propostos por Goldratt;  

Para elevar a capacidade das restrições do sistema é preciso viabilizar nova área, novo 
campus, a estrutura física deverá oferecer possibilidade de atendimento a toda a demanda de 
interessados dos próximos 50 anos do IFTO na cidade de Araguaína. Assim como, dar ênfase 
e publicidade aos atos praticados pela equipe de servidores, proporcionando, o 
reconhecimento de toda comunidade do Campus.  Uma vez que o número reduzido destes 
exige força tarefa de maneira árdua e intensa. Promovendo, ainda, cursos de capacitação, 
treinamento e de pós graduação a fim de viabilizar contentamento com a ascensão na carreira 
salarial e administrativa. 
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e) Se nos passos anteriores uma restrição for quebrada, volte ao passo 1, mas não deixe 
que a inércia se torne uma restrição do sistema:  

O sistema de restrições deve ser dinamicamente reavaliado, pois as restrições são 
móveis e modificam-se. Um recurso que não era considerado uma restrição no sistema 
anterior, pode nesta nova situação tornar-se um elemento restritivo. 

Por fim, é necessário de maneira regular fazer reuniões avaliativas com periodicidade, a 
fim de avaliar a implantação da teoria das restrições a rotina administrativa no referido 
campus, pois segundo Goldratt, caso a corrente seja quebrada ou interrompida é preciso fazer 
reinventar a partir da identificação dos novos gargalos que surgirão e consequentemente o 
renovo do ciclo.  

 

CONCLUSÕES 

Este artigo foi desenvolvido com o intuito de analisar a relação entre funcionários e 
gestão do Campus Araguaína, Tocantins. E ainda com base em teorias indicar alguns métodos 
que possibilitem um melhor relacionamento entre essas duas classes, tanto para uma boa 
imagem da organização quanto para uma melhor desempenho dos funcionários. 

Constatou-se durante a pesquisa de campo que dentro do IFTO rotina e infraestrutura 
devem ser aperfeiçoados. Conclui-se ainda que para um melhor relacionamento entre 
servidores e gestão há a necessidade em investimento no Endomarketing dentro do IFTO, que 
não só é uma melhor comunicação com os empregados, como também num melhor 
investimento no ambiente de trabalho, capacitação de funcionários e ainda incentivos para que 
estes tenham um melhor desempenho. Sugerimos analisar novamente o Endormaketing a fim 
de identificar melhorias implementadas no sistema a partir de 2016.  
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RESUMO: Os blogs são caracterizados por ser um condutor digital em que se publicam 
posts, geralmente sobre uma temática específica, por conseguinte obtendo mais proximidade 
com usuário. O presente trabalho tem o intuito de pesquisar o impacto da publicidade do blog 
de moda em Manaus, mais precisamente o blog Maoleskine. Para tanto, será aplicada a 
pesquisa de campo para identificar qual o gênero mais acessa ao blog, averiguar o meio pelo 
qual os seguidores têm acesso ao blog, se compram produtos indicados nas postagens e por 
qual motivo seguem o referido canal. Por fim através dos dados obter os resultados referentes 
ao impacto que o blog causa no seguidor. 
Palavras–chave: Blog, Moda, Publicidade, Maoleskine; 
 

THE IMPACT OF ADVERTISING IN FASHION FASHION BLOG 
FOLLOWERS MAOLESKINE IN MANAUS 
 
ABSTRACT:. Blogs are characterized by being a digital driver which publishes posts, 
usually on a specific theme, therefore getting more proximity to the user. This study aims to 
investigate the impact of the fashion blog advertising in Manaus, more precisely Maoleskine 
blog. Therefore, it will be applied to field research to identify the genre more access to the 
blog, find out the means by which the followers have access to the blog, to buy goods of posts 
and why follow that channel. Finally through the data to obtain the results for the impact that 
the blog because the follower. 
KEYWORDS: Blog, Fashion, Advertising, Maoleskine. 
 

INTRODUÇÃO 

O termo blog surgiu no final dos anos 1990 e é uma abreviação do termo weblog, 

formado pela união das palavras inglesas web (rede) e log (uma espécie de diário de bordo 

onde os navegadores registravam os acontecimentos da viagem). Os blogs se caracterizam por 

ser um veículo digital no quais um ou mais autores publicam textos (posts), geralmente sobre 

uma temática específica em ordem cronológica inversa e de forma contínua. (AMARAL, 

RECUERO e MONTARDO, 2009).  

No início do século XXI, os blogs eram imediatamente associados a diários pessoais. 

Atualmente, além de sua conotação inicial, eles também assumem papel de meio 
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comunicacional onde o autor não mais escreve sobre o seu dia a dia, mas expõe de maneira 

livre sua opinião sobre determinado tema e permite que qualquer pessoa veja e reproduza seus 

textos. 

À medida que os indivíduos leem e replicam o conteúdo do blog em uma frequência 

alta, essas pessoas adquirirem uma nomeação específica: “seguidores’’. Assume-se que eles 

não necessariamente concordam com o modo o qual o tema está sendo exposto e nem 

necessariamente consideram o autor fonte de credibilidade. Entretanto, por serem 

‘’seguidores’’, pode-se afirmar que esses indivíduos possuem interesse em obter informações 

sobre o tema exposto no blog. 

Contextualizando o tema para Manaus, tem-se o blog de moda Maoleskine, cuja 

intenção é se intitular como um espaço onde os leitores podem se inspirar, interagir e se 

informar sobre a moda de rua da cidade de forma prática, simples e substancial. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O método teve sua devida importância nesta pesquisa, pois como podemos observar na 

afirmação de Gil: 

Para que um conhecimento possa ser considerado científico, torna-se 
necessário identificar as operações mentais e técnicas que 
possibilitam a sua verificação. Ou em outras palavras, determinar o 
método que possibilitou chegar a esse conhecimento (GIL, 2010, p. 
8). 

 

De acordo com Vergara (2010: p. 43), esta pesquisa pode ser classificada quanto aos 

meios de investigação como pesquisa de campo descritiva, definida pela autora como 

“investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe 

de elementos para explicá-los”. A ferramenta utilizada neste trabalho foi o questionário, o 

qual foi aplicado juntos aos leitores do blog Maoleskine, objeto de pesquisa em questão.  

Ainda fazendo uso da classificação sugerida por Vergara (2010: p. 42), a pesquisa pode 

ser classificada como descritiva quanto aos fins, uma vez que “expõe características de 

determinada população ou de determinado fenômeno”. Seguindo essa mesma ideia, Malhotra 

(2012: p. 61) afirma que “o principal objetivo da pesquisa descritiva é descrever alguma coisa 

– normalmente, características ou funções do mercado”. 

Sendo assim, o presente trabalho obteve os dados necessários para análise e 

consequente descrição por meio de 50 questionários, os quais foram respondidos por 

seguidores do blog Maoleskine. Para Barros e Lehfeld (2007), este é considerado o 
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instrumento mais utilizado apesar de apresentar não apenas vantagens como limitações 

também. O próprio autor do blog, André Barbosa, disponibilizou o questionário no blog, 

dedicando uma matéria (post) especialmente para este fim, de forma que os seguidores 

puderam acessar virtualmente as perguntas.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base no questionário atingimos os seguintes dados: 

Gráfico 1. Pesquisa para analisar qual o gênero que mais acessa o blog de moda Maoleskine. 

IFAM, 2015. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A primeira questão tratava do gênero dos seguidores: 40% dos foram identificados como 

mulheres, enquanto a maioria (60%) eram homens. O resultado justifica-se, uma vez que o 

blog ‘’Maoleskine’’ é voltado para o público masculino. Supondo que todos que responderam 

o questionário fossem homens, a fração feminina seria apenas um equívoco ou mal entendido 

na aplicação do questionário. Entretanto, admitindo a hipótese de que existem mulheres que 

realmente seguem o blog, é interessante separar os resultados por gênero apresentar como os 

diferentes gêneros respondem aos mesmos estímulos. 

 

 

 

 

 

 

Gênero 
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Gráfico 2. Pesquisa para analisar por qual meio o público masculino acessa o blog de moda 
Maoleskine. IFAM, 2015. 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 3. Pesquisa para analisar por qual meio o público feminino acessa o blog de moda 
Maoleskine. IFAM, 2015. 

   

Fonte: Elaboração Própria 

 

O blog é um meio de comunicação conforme foi dito na Introdução. Entretanto esse 

meio não se restringe somente a página do blog na internet, ele se estende ao Instagram, 

Twitter e Facebook onde o conteúdo tende a ser o mesmo, porém sem a profundidade tratada 

no blog. De forma exemplificada, o conteúdo do blog normalmente é apresentado em forma 

de texto enquanto que nas outras mídias aparece em forma de imagens e poucas frases. Dessa 

forma é relevante verificar qual o meio mais utilizado para definir se um meio é capaz de 

causar mais impacto que outro. Nesse contexto, existem algumas variáveis interessantes. 

Os homens, público-alvo do blog, mostraram preferência pelo Facebook, sendo que 

apenas 9% acessa de fato o blog e 14% admite acessar todos os meios. Infere-se que os 

homens preferem uma informação rápida e eficaz. Quanto ao público feminino, apresenta um 

resultado balanceado em todas as categorias, sendo o mais alto o número que afirma acessar o 

blog por todos os meios. Supõe-se que o público feminino do blog tem preferência por 

interdisciplinaridade de conteúdo ou ainda que as mulheres estão mais inseridas nas redes 

sociais que os homens. 
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Gráfico 4. Pesquisa para analisar se o publico masculino segue as dicas postadas blog de 
moda Maoleskine.IFAM,2015. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Gráfico 5. Pesquisa para analisar se o publico feminino segue as dicas postadas blog de moda 
Maoleskine.IFAM,2015. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Nesta questão (Gráficos 4 e 5) busca investigar se os seguidores do blog compram as 

peças apresentadas nos meios de comunicação referentes ao “Maoleskine”. Os seguidores, em 

sua maioria, nunca compram (32%), o mesmo resultado refletiu na mulheres (33%) e nos 

homens (32%). Quando se leva em consideração as pessoas que compram alguma coisa 

independente das variáveis, revela-se que 68% dos homens e 67% das mulheres adquirem 

peças vinculadas no Blog de Moda “Maoleskine”. Esse resultado mostra que independente do 

gênero, do direcionamento do blog claramente masculino e dos diferentes meios de acesso à 

informação, o público é impactado de forma muito semelhante. Os dados da pesquisa total 
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(homens e mulheres) inclusive mostra que 68% das pessoas compram peças apresentadas no 

blog. Dessa forma, sugere-se que o gênero seja irrelevante na presente pesquisa. 

 

Gráfico 6. Pesquisa para analisar por que o publico masculino segue o blog de moda 
Maoleskine.IFAM,2015. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Gráfico 7. Pesquisa para analisar por que o publico feminino segue o blog de moda 
Maoleskine.IFAM,2015. 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Os resultados foram equivalentes, porém houve diferenças notáveis. 13% dos homens, 

afirmaram seguir o blog por causa das análises e críticas aos produtos de beleza apresentados. 

Essa fatia foi nula no público feminino. Pode-se supor que o público feminino não tenha 

interesse em produtos de beleza masculino.  Nota-se a partir das respostas que o autor do blog 

possui bastante credibilidade por parte de seus leitores e que, de fato, o que mais interessa a 

eles é como ele expõe o tema. Dessa forma, de acordo com a teoria da persuasão, o autor 

possui um terreno forte de influência. 

 

CONCLUSÕES 

Portanto no desenvolvimento do  tema “Blogs de Moda em Manaus”  relacionando-o 

com a teoria de persuasão desenvolvida na década de 1940, os princípios da teoria se 

adéquam perfeitamente ao objeto de pesquisa, uma vez que os blogs são meios de 

comunicação para massas e estas quando inseridas como seguidores estão classificadas e 

possuem seus fatores pessoais em consideração pelo emissor. 

Definindo a publicidade como o conteúdo que o autor publica em forma de análise de 

produtos, crítica de moda e dicas de beleza, impacto como o resultado ao estímulo textual do 

autor nos seguidores e resultado tal como descrito na teoria de persuasão, aponta-se os 

seguintes impactos: 

Impacto econômico – O conteúdo que o blogueiro publica é cheio de material que pode 

ser adquirido pelo leitor. O autor não em geral não destaca preços e nem o local onde se pode 

comprar os produtos, entretanto existe uma constante exposição de bens materiais. Os leitores 

acabam sendo persuadidos a comprar o que está sendo publicado no blog.  

Impacto no estilo de vida – Uma das vertentes do blog é a postagem de dicas de beleza. 

Ela engloba vestimenta, penteados, produtos para pele e afins. Os seguidores incorporam as 

dicas que o blog divulga na internet para si, porém não de forma passiva. Exemplifica-se 

assim uma das bases da teoria da Persuasão a qual afirma que a audiência toma para si as 

mensagens as quais considera relevante e exclui as quais não se interessa uma vez que os 

leitores não seguem qualquer dica mas sim aquelas que julga relevante. 

Impacto de interação – O blog está constantemente enviando informações à rede. Estas 

podem ser compartilhadas ou comentadas. Quando o seguidor faz algumas dessas ações, ele 

está sendo impactado a tanto. Todavia notou-se o impacto do blog nessas áreas não era tão 

grande como nas outras.  
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A pesquisa evidenciou que o ato de comprar, seguir dicas ou comentar / compartilhar 

não estava atrelado ao gênero sexual do leitor e nem ao seu poder aquisitivo. Homens e 

mulheres seguidores do blog compravam, seguiam dicas e replicavam conteúdo na mesma 

proporção.  
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VERGARA, C. S. Começando a definir a Metodologia. Projetos e Relatórios de Pesquisa 
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Resumo – Este artigo aborda o uma breve concepção histórica do mercado de capitais, 
demonstrando por sua vez o funcionamento do mercado primário e secundário, além de 
explicar a operacionalização do mercado de balcão organizado e o da bolsa de valores, desde 
os tipos de ordem que a compreende, passando pela negociação e até as modalidades 
operacionais dessa engrenagem que move o mercado financeiro, perpassando pela perspectiva 
dos acadêmicos do curso de Ciências Econômicas de uma faculdade privada, no município de 
Imperatriz no estado do Maranhão. A metodologia ocorreu por meio da revisão de literatura e 
pela pesquisa de campo com aplicação de questionários. Dentre os resultados alcançados tem-
se o detalhamento do valor mobiliário que compõem o mercado, destacando as ações, além de 
remeter a historicidade do mercado de capitais no Brasil, desde o seu surgimento. 
Palavras-chave: análise, Brasil, economia, perspectivas 
 

BRAZILIAN CAPITAL MARKETS: The prospects of academics 
Economics 
 

ABSTRACT: This article discusses the historical capital market context and its concepts , 
showing in turn the operation of the primary and secondary markets , in addition to explaining 
the operation of the OTC market and the stock exchange , since the order types who 
understands , through negotiation and even the operational modalities of this gear that moves 
the financial market , passing through the perspective of the academic course of Economics of 
Faculdade, in Imperatriz in the state of Maranhão. The methodology was carried out through 
the literature review and the field survey with questionnaires. Among the results achieved has 
been a breakdown of the securities that make up the market, highlighting the actions, and to 
remit the historicity of the capital market in Brazil since its inception. 

Keywords: analysis, Brazil, economy, prospects 

 

INTRODUÇÃO 

O sistema financeiro nacional é constituído por várias instituições financeiras, que 

administram os recursos monetários, a fim de ajudar no crescimento econômico do país. Sua 

estrutura atual foi provida pela reforma institucional do biênio 1964-1965, na qual foram 

criados o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil, além das várias 

instituições de intermediação, consoante a Silva (2008).  
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É no mercado onde encontra-se oferta e demanda, compradores e vendedores, que de 

alguma maneira suprirá a necessidade de ambas as partes. As principais funções do mercado é 

o de determinar preços, realizar transações, visando equilibrar a economia de um país. 

O mercado de ações é inconstante e de risco, possibilitando lucros e prejuízos 

dependendo das decisões tomadas pelo investidor. Porem a cada dia que passa as pessoas 

tornam-se mais ousadas em busca de ganhos financeiros através das aplicações no mercado 

acionário. Mercado de ações como forma alternativa de investimento financeiro, desperta a 

necessidade de uma pesquisa em função de investigar e identificar nos acadêmicos o interesse 

deles em investir em ações para uma possível formação de capital futuro (ASSAF NETO, 

2005). 

O objetivo deste trabalho foi apresentar o contexto histórico do mercado de capitais e 

suas conceituações, demonstrando por sua vez o funcionamento do mercado primário e 

secundário, além de explicar a operacionalização do mercado de balcão organizado e o da 

bolsa de valores, desde os tipos de ordem que a compreende, passando pela negociação e até 

as modalidades operacionais dessa engrenagem que move o mercado financeiro. 

A pesquisa, portanto, tem justificativa na análise das perspectivas dos acadêmicos de 

Ciências Econômicas, sobre o mercado de capitais brasileiro, no que diz respeito à 

participação neste sistema financeiro e sua profundidade de conhecimento na temática em 

questão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Subsidiada, por um método que sustente os estudos bibliográficos, como linha 

condutora para compreensão das concepções envolvidas na problemática do mercado de 

capitais no Brasil, conforme estabelece os preceitos de Gil (2010). 

O presente trabalho possui caráter exploratório e descritivo realizado através de busca 

sistemática de artigos e trabalhos que discutem a temática em questão, a fim de dar suporte à 

compreensão da temática, consoante às prerrogativas de Severino (2012), que valoriza o 

aprofundamento da pesquisa por meio da revisão de literatura. 

Para Mendonça (2008) a pesquisa de campo é importante instrumento para 

compreensão dos fatos. Assim, neste caso a pesquisa de campo foi realizada com os 

acadêmicos de uma faculdade privada no município de Imperatriz no estado do Maranhão, e 
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utilizou a fórmula do cálculo do tamanho da amostra, com um nível de confiança de 95% e 

um erro amostral de 5% que resultou numa amostra significativa de 296 alunos, o que se leva 

a crer em sua veracidade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na abordagem de revisão de literatura tem-se dois pontos principais: o primeiro é o 

processo histórico e o segundo é a conceituação dos mercados de capitais. 

Quanto ao aspecto histórico evidencia-se que na era primitiva, em que o homem vivia 

em pequenos grupos, eles produziam seus próprios alimentos e estocavam. Chegou um 

momento em que eles perceberam que outros homens produziam bens diferentes, e que eles 

também precisavam daqueles produtos, surge assim o escambo, um meio de troca utilizado 

por eles. Com a intensidade das trocas e o descobrimento dos metais preciosos, surge então a 

moeda. 

A moeda é um dos meios mais utilizados sob forma de troca, além de se um meio de 

pagamento legalmente usado para realizar transações com bens e serviços. E o uso desta 

promove o funcionamento de toda uma economia, que leva a produção de bens e serviços 

para satisfazer os desejos de vários agentes (MELLAGI, 2010). 

Nesta perspectiva, Fortuna (2010), estabelece que historicamente, esses efeitos são 

sintetizados em três funções básicas: a de meio de pagamento (por ser a moeda usada para 

pagar pelos bens ou serviços adquiridos), a de unidade de conta (uma unidade ideal, na 

medida em que bens e serviços passarão a ter seu valor quantificado em unidades monetárias) 

e a reserva de valor (porque, ao ser guardada ou ‘entesourada’, ela se transforma em um 

repositório de poder de compra sobre o tempo. 

Desse modo a moeda desempenha três importantes funções: primeira, como sendo um 

meio de pagamento, para obtenção de bens e serviços; segunda, como medida de valor, ou 

seja, determina o valor de cada bem e serviço, sendo dessa maneira quantificada; e terceira, 

como reserva de valor, podendo ser entesourados os patrimônios dos agentes econômicos, 

para uma aplicação dos mesmos posteriormente. 

No que diz respeito à parte conceitual, segundo Fernandes (2007), o mercado de capitais 

é formado pelo conjunto de instituições e operações ocupadas com o fluxo de recursos 

monetários entre os agentes econômicos. É ainda constituído pelas Bolsas de Valores, 

Sociedades Corretoras e outras instituições financeiras autorizadas. 
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No mercado de capitais sua principal função é levar os agentes superavitários emprestar 

seus recursos de forma direta aos agentes deficitários. Todavia, essas operações ocorrem 

sempre por meio de intermédio de uma instituição financeira. Sendo elas prestadoras de 

serviços, contribuindo também como assessorando na formação de preços, estruturando nas 

operações e oferecendo liquidez, contudo são remuneradas pelos serviços prestados, conforme 

predispõe capitais BM&FBOVESPA (2012, p. 3): 

No mercado de capitais são negociadas ações e outros títulos de dívida de emissão 
das empresas, tais como debêntures (simples e conversíveis em ações), commercial 
papers e bônus de subscrição e certificados de depósito de ações, entre outros. Esses 
instrumentos são denominados valores mobiliários. Por essa razão, embora os 
valores mobiliários compreendam outras categorias além das mencionados (por 
exemplo, os derivativos), pode-se considerar a expressão “mercado de valores 
mobiliários” como sinônimo de mercado de capitais. 

Ao que se refere ao mercado de capitais, observa-se que os valores mobiliários mais 

negociados são as ações de emissão das sociedades anônimas. Pois apesar de ser um mercado 

de risco, torna-se confiável devido as instituições financeiras que fazem a intermediação na 

compra, venda e negociações dessas ações para os investidores. 

Concernente à pesquisa de campo com os acadêmicos de Ciências Econômicas, retirou-

se uma amostra de 296 alunos com o propósito de verificar o interesse dos mesmos no 

mercado de ações. Serão demonstrados os resultados nas três figuras abaixo: 

 
Figura 1 – Grau de conhecimento sobre o Mercado Financeiro Brasileiro 

 

Conforme a Figura 1, observa-se que 50% dos acadêmicos se dizem possuir um grau de 

conhecimento regular sobre o mercado financeiro brasileiro. Já 43,58% afirmam ter um bom 

grau de conhecimento, seguido de 4,39% que não tem nenhum tipo de conhecimento e apenas 

2,03% possuem um ótimo conhecimento sobre a temática. 
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Figura 2 – Principal objetivo em investir no mercado financeiro 

 

A Figura 2 mostra que 36,15% dos pesquisados informaram que o principal objetivo 

dos acadêmicos em investir no mercado financeiro é o de formar uma poupança para 

utilização futura, seguido de 33,78% dos que almejam obter rentabilidade superior à 

proporcionada por investimentos tradicionais mesmo assumindo risco de possíveis perdas, 

além de 16,22% dos que querem preservar seus patrimônio e apenas 13,85% que optam por 

diversificar os investimentos.  

 
Figura 3 – Como é visto o mercado acionário? 

  

Por sua vez, a Figura 3 apontou que, 38, 18% dos alunos veem o mercado acionário 

como especulador, já 31,76% o enxergam como sendo um investimento empresarial, seguido 
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de 25,68% como sendo um produto financeiro e apenas 4,39% como sendo outras maneiras. 

Esta percepção de jogatina sobre o mercado de ações deve-se a mídia que sempre lança 

informações incompletas sobre o mercado de capitais, pois o verdadeiro objetivo é o 

empresarial, pois a compra de ações de uma empresa é um investimento de longo prazo. 

Na análise das figuras, torna-se possível a discussão de alguns aspectos, tais como a 

notabilidade de grande número de entrevistados que nunca aplicaram, mas possuem interesse 

em aplicar seus recursos no futuro, desde que bem informados dos riscos que podem correr 

em uma aplicação desse estilo. São os futuros investidores em potencial, ou seja, estão 

buscando informações mais desenvolvidas, para que no momento oportuno possam fazer suas 

aplicações, e mesmo correndo o risco poderão lhes render bons retornos. 

Com base nos elementos da Figura 1, para compreensão da problemática, vê-se que para 

aplicações no mercado financeiro, o investidor precisa deter um nível razoável de 

conhecimento sobre o mercado em que irá investir. Pois quanto mais se entende, e se tem um 

conhecimento sobre suas vantagens e desvantagens, despertará sua intenção de aplicar ou não 

seus recursos nesse mercado de risco. Dessa maneira, mais da metade dos entrevistados tem 

condições suficientes para interpretar, entender e aplicar no mercado acionário 

(CAVALCANTI, 2013). 

Os elementos na Figura 2 mostram que o maior percentual dos acadêmicos se inserem 

ao perfil do investidor conservador, aquele que não quer correr grandes riscos e perder os 

recursos aplicados. Priorizam a segurança em suas aplicações. Por outro lado, uma parcela 

significativa apresenta o perfil do investidor agressivo, aquele que almeja retornos imediatos e 

sem medo de possíveis perdas. O perfil moderado fica com uma pequena parcela dos 

entrevistados. O conservador se sobrepõe sobre os demais perfis (LEITE, 2001). 

As prerrogativas existentes na visão dos acadêmicos na Figura 3 faz perceber que este 

mercado é arriscado, mas o investidor sendo bem informado e cauteloso em suas futuras 

aplicações, tem grandes possibilidades de aumentar sua rentabilidade aplicando em ações. 

Esses investimentos ajudam no desenvolvimento do país, contribuem de forma positiva para 

uma estabilidade econômica eficaz do país. Desenvolvendo investimentos em novos 

empreendimentos, contribuindo para o crescimento econômico da nação (PINHEIRO, 2012).  

Os acadêmicos acreditam que investir em ações é uma ótima alternativa de investimento 

financeiro, se interessam muito no mercado acionário como uma formar de gerar retornos 

expressivos através dos recursos aplicados. Esses investimentos, sendo cautelosamente 
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analisados, podem proporcionar ganhos acentuados para o investidor (DAMODARAN, 

2007). 

Como se observa ao analisar os dados, à luz dos preceitos de Furtado (2009), 

compreende-se dessa maneira uma oportunidade ainda maior para os poupadores investirem 

em empreendimentos que mais lhe interessam, na qual assumem certo grau de riscos 

decorrido de tal situação em que se submeteu. Pois no mercado de capitais os riscos providos 

por cada operação em aplicações, são vividos pelos próprios investidores. 

Para Lopes e Rosseti (2002), atualmente com o desenvolvimento tecnológico dos 

eletrônicos, nota-se que os meios de pagamentos estão sendo feitos virtualmente, através de 

cartões de crédito, transferências bancarias, ou seja, com pouco contato com a moeda ou 

cédulas em espécie. No mercado é onde se encontra oferta e demanda, compradores e 

vendedores, que de alguma maneira suprirá a necessidade de ambas as partes. As principais 

funções do mercado é o de determinar preços, realizar transações, visando equilibrar a 

economia de um país. 

 

CONCLUSÕES 

Por meio da pesquisa de campo, observou-se que há um ingresso expressivo de 

acadêmicos no curso de Ciências Econômicas.  Assim, estes podem ser considerados 

potenciais investidores no mercado acionário, já que possuem a vontade de ter conhecimentos 

aprofundados na área de Economia, inclusive no que diz respeito a investimento em mercado 

de capitais. 

Esse mercado é arriscado, mas o investidor sendo bem informado e cauteloso em suas 

futuras aplicações, tem grandes possibilidades de aumentar sua rentabilidade. Esses 

investimentos ajudam no desenvolvimento e contribuem de forma positiva para uma 

estabilidade econômicas.  

Os acadêmicos acreditam que investir em ações é uma ótima alternativa de investimento 

financeiro, se interessam muito no mercado acionário como uma formar de gerar retornos 

expressivos através dos recursos aplicados. Esses investimentos, sendo cautelosamente 

analisados, apesar dos riscos, podem proporcionar ganhos bem acentuados para o investidor. 

Logo, ao término da pesquisa, chegou-se à conclusão que o mercado financeiro desperta 

interesse, sob sua operacionalização, nos acadêmicos. O que os leva a procurar e buscar por 

um rol maior de conhecimento sobre a temática, para uma futura ingressão nesse sistema. Os 
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alunos visam nesse mercado uma alternativa de investimento que poderá lhes proporcionar 

ganhos e rendimentos futuros 
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RESUMO: A necessidade de investigar o nível acadêmico de gestor esportivo está na 
possibilidade de compreender como se dá a organização do desporto municipal e sua 
expertise frente a variáveis peculiares da gestão administrativa. Caracterizando assim, um 
olhar global de ações, formações e tomadas de decisão da gestão pública. O objetivo desse 
estudo foi investigar o nível acadêmico e a expertise dos gestores desportivos da região do 
sertão de Canindé através de uma pesquisa do Rede CEDES no IFCE – Campus Canindé. 
Este trabalho trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e exploratório, onde a coleta de 
dados se deu através de questionário, o qual continha quatro questões objetivas e três 
subjetivas. O conteúdo amostral foram os cinco secretários de esporte das respectivas cidades 
de: Canindé, Paramoti, Boa viagem, Itatira e Madalena. Após a análise dos dados obtive-se os 
seguintes resultados: 100% por gestores são do sexo masculino, os quais apresentam em 
média idade de 43,8 anos, onde 80% são casados. Dessa amostra apenas 40% possuem ensino 
superior completo, mas nenhum com graduação ou especialização ligada a área do desporto, 
100% assumiram o cargo através de indicações políticas e 40% desses gestores já estão nesse 
cargo entre um a dois anos. Concluímos que os gestores desportivos tomam posse de seus 
cargos sendo selecionados apenas através de indicação política, os quais não apresentam uma 
formação adequada ao cargo, o que resulta em uma má gestão, despreparada e sem 
capacidade de desenvolver esporte e lazer de qualidade para a sociedade. 
 

 Palavras–chave: escolaridade, secretários esportivos, políticas públicas 

 

THE TRAINING LEVEL OF EXPERTISE AND MANAGERS OF 
SPORTING CANINDÉ OF SERTÕES. 
 
ABSTRACT: The need to investigate the academic level sports manager is the ability to 
understand how is the organization of municipal sport and its expertise across the peculiar 
variables of administrative management. Featuring thus an overall look of actions, training 
and public management decision making. The aim of this study was to investigate the 
academic level and the expertise of sports managers Caninde backcountry region through a 
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network of research in CEDES IFCE - Campus Caninde. This work it is a quantitative, 
descriptive and exploratory study, where the data collection was carried out through a 
questionnaire, which contained four objective questions and three subjective. The sample 
content were the five sport secretaries of the respective cities: Caninde, Paramoti, good trip, 
Itatira and Magdalene. After analyzing the data got up the following results: 100% of 
managers are male, which have an average age of 43.8 years, where 80% are married. This 
sample only 40% have completed higher education, but none with graduation or subject 
related to the field of sport, 100% assumed office through political statements and 40% of 
managers are already in this position one to two years. We conclude that sports managers take 
ownership of their positions being selected only by political statement, which do not have 
adequate training for the position, which results in poor management, unprepared and unable 
to develop sports and quality entertainment to society. 
 
 Keywords: education, sports secretaries, public policy 
 

INTRODUÇÃO 

A necessidade de investigar o nível acadêmico de gestor esportivo está na possibilidade 

de compreender como se dá a organização do desporto municipal e sua expertise frente a 

variáveis peculiares da gestão administrativa. A pesquisa esta vinculada ao Ministério do 

Esporte (ME), Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS) e 

o Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e Lazer da Rede (CEDES) 

que está em andamento no IFCE – Campus Canindé, núcleo Rede CEDES Ceará. Ao 

investigar o perfil do gestor desportivo da cidade de Canindé e região, surgiu uma indagação 

sobre a formação destes gestores, neste sentido nos habilitamos a investigar esse tema que é 

de suma importância para qualquer profissional, principalmente àqueles que estão exercendo 

atividades remuneradas. Para compreender melhor o tema, iremos primeiramente estudar 

alguns pontos que nos conduzirá a um maior entendimento sobre a pesquisa. 

Segundo a Constituição Federal (1988), para governar um município é necessário existir 

três tipos de poder: o judiciário, legislativo e executivo. E em cada um desses poderes 

possuem atores que atuam na melhoria do município, porém, o prefeito que é conhecido como 

gestor máximo da cidade pertence ao poder executivo juntamente com os secretários. Esses 

atores têm a função de colocar em práticas ações, programas, projetos e leis, ou seja, o poder 

executivo é de grande importância para o desenvolvimento de uma cidade. No poder 

executivo existirá secretarias que auxiliarão o prefeito na administração do município, sendo 

elas secretária de: saúde, educação, cultura, administração, transporte, esporte, meio ambiente 

dentre outras. 
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Para se exercer esse tipo de cargo é necessário ter conhecimentos acadêmico sobre 

direitos, deveres e leis, além de conhecimentos específicos característico ao tipo de cargo que 

o secretário possa exercer, como por exemplo, o secretário de esporte. Na qual deve possuir 

competências nesta área, pois isso o ajudará a administrar a cidade de maneira mais eficaz. O 

gestor desportivo tem um papel fundamental na esfera municipal, pois é através dele que a 

população tem de forma real seus direitos públicos e políticos no âmbito do desporto. Sendo 

assim, é de extrema importância investigar o nível de qualificação do gestor desportivo. 

 Desta maneira, buscamos investigar o nível formação do gestor desportivo dos Sertões 

de Canindé, através de questões visando uma contribuição de maneira positiva e um 

fortalecimento da gestão desportiva destas cidades. 

Segundo Vieira (2008), existe muitos secretários de esportes sem especialização 

atuando de forma irregular. Isso chama atenção, pois, desperta forte preocupação em colocar à 

frente de um cargo considerável diante da sociedade alguém que não abranja os 

conhecimentos técnicos e necessários para aquele cargo e assim acaba prejudicando o 

desenvolvimento em tal modalidade aquele município. Com esta situação isso nos levar a 

refletir que muitos não estão no cargo de maneira formal e correta, não possuindo expertise 

para tal.  

Um secretário municipal de esportes deve possuir possibilidades de gestão no seu 

campo de atuação estabelecendo relações para que haja uma autonomia administrativa de 

maneira eficaz, ou seja, possuindo auxiliares eficazes para criar programas e projetos que irão 

proporcionar um maior desenvolvimento e conhecimento na área desportiva de uma cidade. 

É necessário haver uma rede de pessoas capacitadas no que se refere a qualidade de 

trabalho, pois essa rede busca procedimentos, estratégias, métodos e investimentos para 

subsidiar e desenvolver avanços na educação não somente através da escola, como também do 

esporte. (JÚNIOR, 1999). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada tem como parâmetro um estudo quantitativo, descritivo e 

exploratório, para Gil (2008), abdica-se na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 

dados para descrever as características determinantes do objeto de estudo, através de 

questionários e a observação sistemática. 



 

11561 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

Participaram deste estudo cinco (5) gestores públicos esportivos dos municípios de: 

Canindé, Paramoti, Boa Viagem, Itatira e Madalena, os quais foram convidados a responder 

um questionário adaptado do perfil do gestor desportivo municipal aplicados individualmente, 

e a obtenção desses dados se deu de maneira voluntária através da carta de apresentação e da 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido.  

O questionário é composto por sete (7) perguntas, no qual contém quatro (4) questões 

objetivas e três (3) questões abertas. Foi utilizada como instrumento de coleta de dados uma 

entrevista estruturada de aplicação do questionário onde se abordava questões sobre o nível de 

formação do gestor atuante, onde valeu-se também de visitas à campo nas respectivas cidades 

por bolsistas da Rede Cedes.  

Através desses dados foi possível identificar a realidade do desporto permitindo 

caracterizar o nível de formação dos gestores de Canindé e região. Este questionário teve 

como objetivo determinar o nível de formação dos gestores desportivo e analisar a 

temporalidade de gestão desportiva e se isso está relacionado ao nível de escolaridade dos 

mesmos. Pois Gil (1999) relata que através da entrevista é capaz de oferecer flexibilidade 

possível para o esclarecimento das perguntas e adaptar-se facilmente aos entrevistados e as 

circunstancias em que se desenvolve. Para análise estatística das variáveis deste estudo, 

utilizou-se o programa Microsoft Office Excel 2014. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após colher, organizar e analisar os dados da pesquisa, podemos então discutir esses 

dados conforme as respostas obtidas, relacionando com outros estudos que possuem a mesma 

temática ou parecido. 

Dos sujeitos investigados na pesquisa, 100% da amostra foi composta com gestores do 

sexo masculino, no qual Karnas (2013) afirma que há uma maior prevalência do número de 

gestores do sexo masculino do que do sexo feminino. Estes gestores investigados 

apresentaram uma média de idade de 43,8 anos e grande parte deles, com 80% são casados 

restando apenas 20% da amostra tendo um estado civil solteiro. Abaixo iniciará as discussões 

do nível de escolaridade dos gestores participantes da pesquisa, sendo esses dados analisados 

através dos gráficos obtidos nas análises.   
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Gráfico 2. Formação Acadêmica. Fonte: Autoras, 2016. 

Gráfico 1. Nível de escolaridade. Fonte: Autoras, 2016. 
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Dos cinco (5) gestores entrevistados dois (2) possuem o ensino superior completo e ao 

analisar a formação acadêmica nenhum dos gestores possui uma formação que condiz com a 
área de atuação, tendo entre eles gestores formados em artes, pedagogias e outros. Há dois 
gestores que possuem uma especialização sendo este o maior nível possível de formação em 
comparação aos outros três (3) gestores, mas o que mais chama atenção é o fato de nenhum 
possuir graduação ou pós-graduação na área da educação física, o que vai totalmente contra o 
que foi encontrado nos estudos de Karnas (2013).  

Ao observamos os gráficos percebemos o baixo nível de formação desses sujeitos que 
estão atuando no cargo de gestor desportivo nos municípios investigados onde mostrar-se 
dados alarmantes sobre a falta de preparo e formação para o cargo gerando uma preocupação 
sobre a formação escolar destes gestores. Segundo Capinussú (2005), para exercer um cargo 
de gestor desportivo é imprescindível dispor de uma formação ampla e continuada na área da 
educação física, já que a graduação não contempla as vastas áreas de conhecimentos da 
educação física. 

Diante dos questionários podemos ver que esta situação está ligada a forma de ingresso 
a este cargo, pois foi descrito que 100% dos gestores investigados assumiram o cargo por 
indicação política, ou seja, entende-se então o porquê nenhum possui uma formação 
necessária para o cargo, já que não tiveram que se submeterem a nenhuma seleção interna ou 
eleição. Para Azevêdo (2009) esse ato de indicação política é preocupante devido muitos dos 
indicados não possuírem formação para o cargo e desta maneira apresentarem um descaso na 
sua atuação prejudicando a sociedade no campo que ele atua através do cargo que o mesmo 
exerce. 

O Senado Federal (2016) recentemente acaba de aprova uma lei (Lei está que ainda está 
em reformulação) que acaba com as indicações políticas para cargos de comando nas 
empresas públicas as estatais, numa tentativa importante para diminuir a corrupção, esse 
projeto aprovado pelos senadores não permite que ministros integrem o Conselho de 
Administração das Estatais. Diante dessa informação isto se favorece como ponto positivo 
para a política pública onde pode expandir para outras áreas, nas secretárias de educação, 
esporte e lazer não poderia ser diferente. 

Gráfico 3. Pós-Graduação. Fonte: Autoras, 2016. 

1 1

3

0 0 00 0 0

ARTE 
EDUCAÇÃO

SAÚDE PÚBLICA NENHUM

Especialização Mestrado Doutorado



 

11564 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

Com os Gestores desportivos é diferente, seria necessário haver uma extinção dessas 
vertentes, pois, as indicações políticas (sem expertise para o cargo) em extinção favorecem 
uma série de fatores onde acaba com a corrupção e a incompetência do uso não sucedido dos 
sistemas. As vantagens que isso traz são diversificadas, a principal que se adequa ao nosso 
estudo é o contexto que os cargos públicos serão apoderados pelo melhor profissional 
possível para tal função. Os cargos serão ocupados por pessoas que obstem conhecimento a 
respeito da ocupação que devem exercer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

No gráfico acima, vemos que a maioria dos gestores atuam neste cargo a mais de um (1) 

a dois (2) anos e outros com mais de três (3) anos, e então podemos indagar do porquê desses 

que estão a mais de dois (2) anos não buscarem se formar, especializar ou no mínimo se 

capacitar na sua área de atuação? Será que é tão fácil assim administrar um cargo que você 

não possui nenhum entendimento formativo e acadêmico sobre ele?  

Segundo as pesquisas de Morale (2012) afirma que a relação aos anos exercidos na 

função e a influência que estes poderiam ter na tomada de decisão dos gestores não interfere 

na gestão, pois não foi encontrada uma diferença significativa. A profissionalização dos 

gestores esportivos está em evidente crescimento, pois, há a falta dessa profisionalização que 

não seja da area gera uma preocupação sendo uma consequencia de desastrosa gestão 

amadorista (AZEVEDO, 2004). 
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Gráfico 4. Tempo de atuação. Fonte: Autoras, 2016. 
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CONCLUSÕES 

As secretarias de esporte junto com o Mistério do Esporte precisam rever o modelo, o 
modo e a política exercida da gestão de pessoas (gestores) que utiliza, analisando os fatores 
para que a forma de trabalho seja de maneira sistêmica num intuito de melhoria dos 
profissionais e assim obter um desenvolvimento do padrão municipal.  

Baseado nesses fatores pesquisados, os gestores desportivos são nomeados muitas vezes 
pela gestão municipal pelo motivo de ser parentes, amigos, colaboradores ou simplesmente 
filiado à algum partido, consequentemente muitos se abdicam de uma formação adequada ao 
cargo, onde assim irá desencadear uma má gestão, então por meio deste fica claro o 
despreparo da gestão, e diante mão fica evidente a falta de políticas públicas envolvidas. É de 
primordial importância que os líderes atuais se abdiquem desses fatores no segmento 
esportivo procurando se adequar as possíveis exigências que são esperadas, é necessário 
adequar-se a essas novas realidades, para o desenvolvimento concreto da política eficaz no 
país. A capacitação científica e tecnológica, voltada para a gestão de políticas de esportes, 
proporciona auxilio favorável ao processo de elaboração e implantação de tais políticas, além 
de produzir novos conhecimentos necessários ao desenvolvimento da área.  

Devemos sempre lembrar que o processo de seleção não cria bons candidatos, apenas os 
identifica entre os selecionados. Para que uma organização esportiva obtenha o sucesso 
almejado é fundamental que seus dirigentes tracem políticas claras em relação aos recursos 
humanos para que haja principalmente mudança de paradigmas. (MOCSÁNYI, 2005) 
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RESUMO: O direito social fundamental referente ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) adentra, 
mais uma vez, nas pautas de discussões atuais do direito em face da decisão do STF, no Recurso Extraordinário 
com agravo n° 709.212/DF, o qual vem por alterar o prazo prescricional, já consolidado, do FGTS e 
consequentemente, dúvidas sobre do momento da aplicabilidade dessa nova normativa. A pesquisa em tela, 
fazendo uso de uma metodologia de análise qualitativa, usando-se os métodos de abordagem hipotético-
dedutivos de caráter descritivo e analítico, tem por linha de fundo analisar a decisão do Superior Tribunal 
Federal, o qual entendeu pela inconstitucionalidade do prazo prescricional trintenária da Lei regulamentadora do 
FGTS (Lei nº 8.036/90), determinando a aplicação da regra prescricional constitucional, em matéria trabalhista, 
de 5 anos. 
Palavras–chave: Fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS). Prescrição ternária. Não recepção pela 
Constituição de 1988.  

 
 

THE LIMITATION NEW TERM OF FGTS - CHANGING 
JURISPRUDENTIAL 
 
ABSTRACT: The fundamental social right related to the guarantee fund for length of service (FGTS) enters, 
once again, on the agendas of current law discussions in view of the Supreme Court decision in the extraordinary 
appeal with grievance nº 709212/DF, which comes to change the statute of limitations, already consolidated, 
FGTS and consequently doubts about the moment of applicability of the new rules. The research in question, 
making use of a qualitative analysis methodology, using the methods of hypothetical-deductive approach of 
descriptive and analytical character, is the bottom line analyze the decision of the Federal High Court, which 
ruled the unconstitutionality of the term limitation of 30 years of regulatory FGTS Law (Law nº 8.036/90), 
determining the application of the constitutional limitation rule in labor matters, of five years. 
KEYWORDS: Service time by Guarantee Fund (FGTS). Ternary prescription. Non-receipt by the 1988 
Constitution. 
 
 
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O FGTS foi institucionalizado por meio da Lei nº 5.107/66 e constituiu-se numa alternativa ao 

regime de estabilidade decenal previsto no art. 492 da CLT.48 Com a Constituição Federal de 1967, em 

seu art. 158, XIII,49 houve a constitucionalização do regime fundiário. 

                                                           
48 CLT. Art. 492 - O empregado que contar mais de 10 (dez) anos de serviço na mesma empresa não poderá ser 

despedido senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente comprovadas. 
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Sobre a criação do FGTS, assim explicita o professor Maurício Godinho: 

 

Criado pela Lei n. 5.107, de 1966, inicialmente como sistema alternativo ao 
indenizatório e estabilitário da CLT, o FGTS submetia-se a uma opção escrita por 
parte do trabalhador, no início do contrato laborativo. A nova lei facultava também a 
realização de opção retroativa ao longo do contrato ainda não inserido no sistema do 
Fundo de Garantia.50 

 

Com o advento da Constituição cidadã, o regime do FGTS torna-se único, universalizando o 

sistema fundiário,51 tanto para trabalhadores urbanos e rurais, subsistindo, apenas, o direito adquirido a 

estabilidade decenal ao trabalhador que perfazia tal condição até da Constituição atual.52 

Tal prescrição normativa encontra-se no enunciado redacional do art. 14 da Lei nº 8.036/90:  

 

Art. 14. Fica ressalvado o direito adquirido dos trabalhadores que, à data da 
promulgação da Constituição Federal de 1988, já tinham o direito à estabilidade no 
emprego nos termos do Capítulo V do Título IV da CLT. 

 

Em relação ao artigo supra, o professor Paulo Vilhena oferta critica impecável: 

 

O dispositivo referido atesta o que se pode qualificar de soberba, ao asseverar que 
“fica ressalvado o direito adquirido dos trabalhadores ...” etc., como se às suas 
costas e por sobre a sua cabeça não estivesse em vigor ou inexistisse na pirâmide 
normativa o art. 5°, XXXVI, da Constituição nem a outra regra de sobre-direito 
(überrecht) do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto n.º 4.657, de 4-
9-42), que asseguram o direito adquirido e contra a própria lei.53 

 

                                                                                                                                                                                     
49 Constituição Federal de 1967. Art. 158 - A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além 

de outros que, nos termos da lei, visem à melhoria, de sua condição social: (...) XIII - estabilidade, com 
indenização ao trabalhador despedido, ou fundo de garantia equivalente; 

50 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso do direito do trabalho.  10º ed. São Paulo:  LTr, 2011, p. 1206. 

51 CF/88. Art. 158 - A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos 
termos da lei, visem à melhoria, de sua condição social: (...) III - fundo de garantia do tempo de serviço; 

52 “(...). Deverá, no entanto, ser respeitado o direito adquirido, na medida em que os empregados que na data 
da promulgação da Constituição Federal se submetiam às regras de estabilidade decenal não poderão ter 
substituído o regime para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. (...)”. (CANOTILHO, J. J. Gomes; LEONCY, 
Léo Ferreira; MENDES, Gilmar Ferreira; Sarlet, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (coords). Comentários à 
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 562). “É evidente que as pessoas que tinham direito 
adquirido à estabilidade, pois já contavam com mais de 10 anos no emprego em 4-10-88, não irão perdê-la 
com o direito ao FGTS a partir de 5-10-88. O próprio art. 14 da Lei nº 8.036 ressalva essa questão”. (MARTINS, 
Sergio Pinto. Direito do trabalho. 21º ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 454). 
53 VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. O novo FGTS. Percussões constitucionais. Revista de informação 

legislativa. Brasília: volume 29, nº 116, out/dez, 1992, p. 169-170. 
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No que tange a sua natureza jurídica,54 a matéria encontra-se num certo limbo, no seio da 

doutrina, estando longe de uma unanimidade. Para fins desse ensaio, adotar-se-á a lapidar lição do 

professor Mauricio Godinho: 

 

O FGTS é instituto de natureza multidimensional, complexa, com preponderante 
estrutura e fins justrabalhistas, os quais se combinam, porém, harmonicamente, a seu 
caráter de fundo social de destinação variada, tipificada em lei. Por isso associa 
traços de mera figura trabalhista com traços de figura afeta às contribuições sociais, 
formando, porém, instituto unitário.55 

 

Na esteira de Vólia Bomfim Cassar, a natureza do FGTS seria múltipla: 

 

Para o empregado o FGTS tem natureza jurídica de direito à contribuição que tem 
caráter salarial (salário diferido). Equipara-se a uma poupança forçada. Para o 
empregador é uma obrigação e para a sociedade a contribuição tem caráter social. 
Daí decorre sua natureza múltipla ou híbrida.56 

 

É fato que com a instituição do FGTS, nos idos da década de sessenta, a figura da estabilidade 

decenal tornara-se rara, tendo em vista a prática do empregador em só contratar se o empregado 

optasse pelo respectivo FGTS,57 constituindo-se, assim, em uma das primeiras formas de flexibilização 

da relação de trabalho58 implantado no Brasil. 

                                                           
54 STJ. Súmula 353. As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS. 
Pelo enunciado dessa súmula, afere-se que o STJ ente que o FGTS não tem natureza de tributo, de tal sorte, 
não se deve aplicar o regramento do Código Tributário Nacional, bem como as regras de execução fiscal. 
“Assim, entendemos que para o empregador o FGTS vem a ser uma contribuição social, espécie do gênero 
tributo. Não se trata de outro tipo de contribuição ou de contribuição previdenciária, pois para nós esta tem 
natureza tributária, de contribuição social (...)”.  (MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 21º ed. São 
Paulo: Atlas, 2005, p. 459). 
55 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso do direito do trabalho.  10º ed. São Paulo:  LTr, 2011, p. 1213. 

56 CASSAR, VÓLIA Bomfim. Direito do trabalho.  5º ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p. 1244. 

57 “(...) porquanto o empregado deveria manifestar, quando da contratação, sua opção pelo regime do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço; mais do que uma opção, tornou-se condição de possibilidade da admissão, (...)”. 
(CANOTILHO, J. J. Gomes; LEONCY, Léo Ferreira; MENDES, Gilmar Ferreira; Sarlet, Ingo Wolfgang; 
STRECK, Lenio Luiz (coords). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 562). 
“Segundo o art. 1º da Lei nº 5.107/66, visava o FGTS assegurar aos empregados uma garantia pelo tempo de 
serviço prestado às empresas, mediante opção do empregado. O referido sistema era compatível com a 
estabilidade decenal, porém o que ocorreu na prática é que nenhuma empresa admitia empregado se não fosse 
optante do FGTS, visando, assim, a que o empregado não adquirisse a estabilidade”. (MARTINS, Sergio Pinto. 
Direito do trabalho. 21º ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 452). 

58 “De fato, o ramo justrabalhista afirmou-se no período anterior como o mais clássico e abrangente instrumento 
de políticas sociais surgido no capitalismo, produzindo inquestionável intervenção normativa na economia, 
em favor, regra geral, de importante distribuição social dos ganhos do sistema econômico. Nesse contexto, a 
desregulamentação de suas regras ou, pelo menos, sua crescente flexibilização, tudo passou a compor foco 
destacado na matriz cultural que se generalizou no Ocidente no último quartel do século XX”. (DELGADO, 
Mauricio Godinho. Curso do direito do trabalho.  10º ed. São Paulo:  LTr, 2011, p. 99). “A legislação 
trabalhista brasileira pode ser comparada a urna máquina ultrapassada, que foi criada para trabalhar, mas que 
parecia não ter nascido para semelhante fim. A CLT não tem mais a mesma finalidade que tinha quando de 
sua criação, necessitando ser revista. Urna das formas dessa revisão é verificar mecanismos de flexibilização, 
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Nesses termos ensina o professor Paulo Vilhena: 

 

Como toda a abordagem experimental, a implantação do regime do FGTS pela Lei 
n." 5.107/66, foi tosca, para não dizer grosseira, pois logo se viu que a opção, 
formalmente ato do empregado, era, na realidade, dirigida pelo empregador e que, se 
na admissão ou em até um ano da vigência da lei, o empregado não optasse, ele 
somente poderia fazê-lo, e até com efeito retroativo, com o consentimento do 
empregador.59 

 

Tendo em vista a controvérsia sobre a natureza jurídica dos depósitos fundiários, tem-se o 

entendimento preambular de que o mesmo teria natureza previdenciária, o que de tal sorte acarretaria o 

prazo prescricional de 30 anos, referente a exigibilidade dos depósitos não concretizados. 

Fazendo uso de uma metodologia de análise qualitativa e utilizando-se os métodos de 

abordagem hipotético-dedutivos de caráter descritivo e analítico, buscar-se-á fazer uma apreciação da 

construção normativa, no sistema jurídico brasileiro, sobre a mutação na jurisprudência do STF, 

referente ao prazo prescricional referente a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas em 

tempo hábil pelos empregadores. 

 

 

2.  DA INCONSTITUCIONALIDADE DA DISPOSIÇÃO DO §5° DO ART. 23 DA LEI N° 

8.036/90 

Com a Lei nº 5.107/66, que cria o FGTS, tendo em vista o disposto do art. 20, tem-se a 

prescrição da regra de que a cobrança judicial e administrativa dos valores devidos ao FGTS deveria 

ocorrer de modo análogo à cobrança das contribuições previdenciárias e com os mesmos privilégios,60 

vem o Tribunal Superior do Trabalho (TST) posicionar-se pelo entendimento da natureza 

previdenciária  dos depósitos fundiários, sendo a este aplicável o prazo de 30 anos para a cobrança de 
                                                                                                                                                                                     

de forma a adaptar à realidade de fato à norma jurídica”. (MARTINS, Sergio Pinto. Flexibilização das 
Condições de trabalho. 4º ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 02). “A flexibilização tem sido voltada para o 
capital, para o aumento da produção. Visa maximizar lucros em decorrência da internacionalização das 
economias”. (MARTINS, Sergio Pinto. Flexibilização das Condições de trabalho. 4º ed. São Paulo: Atlas, 
2009, p. 07). “Os defensores da corrente neoliberalista, sob o argumento de que é o excesso de encargos 
trabalhistas que dificulta a gestão empresarial e o crescimento econômico, têm insistido na tese de que a 
negociação coletiva deve prevalecer sobre as correspondentes leis, vulnerando a hierarquia das fontes formais 
de direito e revogando, pela vontade coletiva dos sindicatos, os direitos arduamente conquistados e 
constitucionalmente garantidos”. (CASSAR, VÓLIA Bomfim. Princípios Trabalhistas, Novas Profissões, 
Globalização da Economia e Flexibilização das Normas Trabalhistas. Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 
41). “A garantia de direitos mínimos ao trabalhador faz parte de um conjunto de valores humanos 
civilizatórios (mínimo existencial), que encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana 
previsto constitucionalmente corno maior patrimônio da humanidade”. (CASSAR, VÓLIA Bomfim. 
Direito do trabalho.  5º ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p. 29). 

59 VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. O novo FGTS. Percussões constitucionais. Revista de informação 
legislativa. Brasília: volume 29, nº 116, out/dez, 1992, p. 164. 

60 Lei nº 5.107/66. Art. 20. Competirá a Previdência Social, por seus órgãos próprios a verificação de 
cumprimento do disposto nos artigos 2º e 6º desta lei, procedendo, em nome do Banco Nacional de 
Habitação, ao levantamento dos débitos porventura existentes e às respectivas cobranças administrativas e 
judicial, pela mesma forma e com os mesmos privilégios das contribuições devidas à Previdência Social. 
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contribuições previdenciárias, como determinada o art. 144 da Lei nº 3.807/60, que instituía a lei 

orgânica da previdência social.61 

O entendimento do TST veio, incialmente, esculpido no verbete sumular nº 95: 

 

 

Súmula nº 95 do TST 
PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. FGTS (cancelada) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 
21.11.2003 
É trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento da 
contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.  

 

Após a Constituição de 1988, por meio da Lei nº 8.036/90, o FGTS ganha um novo 

disciplinamento, vindo a consolidar o entendimento do TST sobre o prazo prescricional de 30 anos, no 

§5º do seu art. 23: 

 

Art. 23. (...) 
§ 5º O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á 
pelo disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição 
trintenária. 

 

Por meio da resolução nº 121/03, o TST, através da súmula nº 362, reafirmar o entendimento do 

prazo trintenário para cobrar o não recolhimento do FGTS. Eis o teor da respectiva súmula: 

 

Súmula nº 362 FGTS – Prescrição 
É trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento da 
contribuição para o FGTS, observado o prazo de 2 (dois) anos após o término do 
contrato de trabalho. 

 

Destarte, fica bem evidenciado a consolidação do entendimento em relação ao prazo 

prescricional do FGTS, constituindo-se um dos prazos prescricionais mais longos do ordenamento 

jurídico brasileiro, após o Código Civil de 2002.62 

                                                           
61 Lei nº 3.807/60. Art. 144. O direito de receber ou cobrar as importâncias que lhes sejam devidas, prescreverá, 

para as instituições de previdência social, em trinta anos. 

62 Código Civil. Art. 206. Prescreve: 
§ 1o Em um ano: 
I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, 
para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos; 
II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: 
a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de 
indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador; 
b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão; 
III - a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de 
emolumentos, custas e honorários; 
IV - a pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade 
anônima, contado da publicação da ata da assembléia que aprovar o laudo; 
V - a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da 
publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. 
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Entretanto, por meio de Recurso Extraordinário, o Banco do Brasil, veio por questionar a 

constitucionalidade da redação do art. 23, §5º da Lei nº 8.036/90, tendo em vista que o FGTS, na 

Constituição Federal de 1988, foi alçado a direito social fundamental dos trabalhadores urbanos e 

rurais, no art., 7º, III, o que, de tal sorte, o torna direito trabalhista obediente a regra do art. 7º, XXIX 

da Constituição que determina o prazo prescricional de 5 anos: 

 

Art. 7º. (...) 
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 
prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 
dois anos após a extinção do contrato de trabalho; 

 

O professor Sergio Pinto Martins a muito já concebia esse entendimento. Segue a lapidar lição 

do doutrinador: 

 

Como o FGTS é um direito do trabalhador (art. 7º, III, da CF), o prazo de prescrição 
para sua cobrança também deve obedecer aos prazos normais do inciso XXIX do art. 
7º da Constituição. Assim, os trabalhadores urbanos e rural têm dois anos para 
ingressar com a ação, a constar do término do contrato de trabalho, podendo 
reclamar os últimos cinco anos, inclusive o FGTS.63 

 

Como apontado pelo ministro Gilmar Mendes, em seu voto, há contradição no entendimento do 

TST na normativa veiculado na súmula nº 362, pois adota-se o prazo de 30 anos, todavia, o prazo 

prescricional para adentrar com ação é o de 2 anos, conforme o regramento constitucional. 

                                                                                                                                                                                     
§ 2o Em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. 
§ 3o Em três anos: 
I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; 
II - a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias; 
III - a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não 
maiores de um ano, com capitalização ou sem ela; 
IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; 
V - a pretensão de reparação civil; 
VI - a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi 
deliberada a distribuição; 
VII - a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo: 
a) para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima; 
b) para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que a 
violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembléia geral que dela deva tomar conhecimento; 
c) para os liquidantes, da primeira assembléia semestral posterior à violação; 
VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as 
disposições de lei especial; 
IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de 
responsabilidade civil obrigatório. 
§ 4o Em quatro anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. 
§ 5o Em cinco anos: 
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; 
II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus 
honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato; 
III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo. 

63 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 21º ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 471. 
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Em outras palavras, a Corte Trabalhista entendeu ser aplicável apenas a parte do 
dispositivo constitucional que prevê o prazo de dois anos após a extinção do 
contrato de trabalho, olvidando-se do disposto na primeira parte do dispositivo (o 
direito de reclamar o depósito do FGTS somente alcançaria os últimos cinco anos).64 

 

Todavia, constata-se, também, uma contradição na jurisprudência do STF, pois a suprema corte 

reconhecia que o FGTS não tinha natureza tributário e nem previdenciária, mas sim trabalhista e 

social, entretanto, concebia, mesmo após a Constituição de 1988, o prazo prescricional trintenário. 

 

FGTS – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS – ARTS. 1º E 2º DA 
LEI COMPLEMENTAR 110/01 - NATUREZA JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA – 
EXCLUSÃO DA MULTA, NOS TERMOS DO ART. 138 DO CTN – REMESSA 
OFICIAL PROVIDA – RECURSO DA IMPETRANTE IMPROVIDO – 
RECURSO DA UNIÃO PREJUDICADO. 
(...) 
3. Inaplicável, às contribuições instituídas pelos arts. 1º e 2º da LC 110/2001, a 
hipótese de exclusão da multa prevista no parágrafo único art. 138 do CTN, 
porquanto restou sedimentado, pelo Excelso Pretório, o entendimento 
jurisprudencial no sentido de que as contribuições sociais ao FGTS não se revestem 
de natureza tributária. 65 (Grifos nossos) 
 
 
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. PRAZO 
TRINTENARIO. LEI ORGÂNICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ART. 144.  
A natureza da contribuição devida ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi 
definida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 100249 - RTJ 136/681. Nesse 
julgamento foi ressaltado seu fim estritamente social de proteção ao trabalhador, 
aplicando-se-lhe, quanto a prescrição, o prazo trintenário resultante 
do art. 144 da Lei Orgânica da Previdência Social. Recurso extraordinário conhecido 
e provido.66 (Grifos nossos) 

 

Certo que com a presente composição do STF, não deve prevaleceu a engenharia hermenêutica 

de que o dispositivo do art. 7º, XXIX estabelecia, apenas, um prazo prescricional mínimo de 5 anos, 

nada obstando a sua ampliação quando em favor do trabalhador. 

Lembra-se que o princípio da proteção ao trabalhador não pode ser interpretado em um 

isolacionismo, devendo o mesmo dialogar com as demais normas constitucionais, no bojo de uma 

interpretação sistemática. 

 

 

3. DOS EFEITOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N° 709.212/DF 

                                                           
64 Trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com agravo n° 709.212/DF, p. 08. 

65 STF, 2º Turma, Agravo de Instrumento nº 738064/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/04/2012, 
publicado no DJE em 04/05/2012. 

66 STF, 1º Turma, Agravo de Instrumento nº 738064/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, julgado em 02/02/1993, 
publicado no DJE em 19/02/1993. 
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Em decorrência de mais de 20 anos de jurisprudência consolidada, após Constituição Federal de 

1988, o STF não se poderia determinar a aplicabilidade retroativa do prazo prescricional de 5 anos, o 

que comprometeria, severamente a segurança jurídica, vindo a determinar a eficácia prospectiva de 

sua decisão, em modulação de efeitos, face a mutação constitucional devido a evolução 

jurisprudencial. 

Nesses termos pronunciou-se o ministro Gilmar Mendes: 

 

Com essas considerações, diante da mudança que se opera, neste momento, em 
antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e com base em razões de 
segurança jurídica, entendo que os efeitos desta decisão devam ser modulados no 
tempo, a fim de que se concedam apenas efeitos prospectivos à decisão e à mudança 
de orientação que ora se propõe.67 

 

De tal sorte, conferiu-se efeitos ex nunc ao presente recurso extraordinário de forma que o termo 

inicial da prescrição que ocorrer após a data do julgamento do recurso, supra, seja aplicada o prazo 

prescricional de 5 anos, e nos casos dos termos prescricionais já em curso, aplicar-se-ia o que ocorrer 

primeiro: os 30 anos contados do termo inicial, ou os 5 anos, contados da decisão em questão. 

Assim explicitou o ministro Gilmar Mendes, em seu voto: 

 
Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, 
bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência 
desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem 
decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 
anos, a contar da data do presente julgamento.68 

 

Em decorrência do Recurso Extraordinário com agravo n° 709.212/DF, ora apreciado, no 

presente ano (2015), o Tribunal Superior do Trabalho, reviu a sua súmula nº 362, através da resolução 

nº 198/2015, adequando-a segundo o entendimento posto pelo STF.  

Assim fica disposto a nova redação do verbete nº 362 do TST: 

 

Súmula nº 362 do TST 
FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro 
material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015 
I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é 
quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de 
contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do 
contrato; 
II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, 
aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do 
termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF). 

 

 

                                                           
67 Trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com agravo n° 709.212/DF, p. 22. 

68 Trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com agravo n° 709.212/DF, ps. 23-24. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No bojo do conteúdo apresentado, não há dúvidas de que o FGTS se constitui em um dos 

direitos fundamentais do trabalhador, assim consagrado na Constituição Federal de 1988, no art. 7º, 

III. 

De tal sorte, assiste com razão a melhor interpretação perfilhada pelo Superior Tribunal 

Federal ao adequar o prazo prescricional referente a cobrança das contribuições ao FGTS não 

depositadas aos ditames da regra constitucional prescrito no art. 7º, XXIX, em uma clara interpretação 

sistemática. 

Assim, evidencia-se uma verdadeira mutação na jurisprudência consolidada, tanto no âmbito 

do TST como do STF, alterando-se o prazo prescricional trintenária para o prazo geral constitucional-

laboral de cinco anos. 

Com o fito que garantir a segurança jurídica, compreendeu-se por bem modular os efeitos da 

decisão do STF onde a noval normativa seja aplicada a partir da corrente decisão da corte 

constitucional e para os prazos em curso, aplicar-se-ia o prazo que se consumar primeiro: trinta anos, 

contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014. 

Por fim, destaca-se que a superior corte trabalhista não demorou e já reformulou o verbete da 

súmula nº 362 adequando-se ao conteúdo do Recurso Extraordinário com agravo n° 709.212/DF. 
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O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO COMO UMA FERRAMENTA NA 

CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA 
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 RESUMO: Desde a década de 80, instituiu-se um novo cenário político no Brasil, que 
apresenta um modelo de gestão embasado no processo de redemocratização da sociedade. Isso 
ocorreu através da formulação de diversos mecanismos de participação dos cidadãos nas 
decisões do Estado, dentre os quais se destaca o Orçamento Participativo (OP). Este 
programa trata-se de um espaço público, onde são discutidas as necessidades e prioridades da 
população para que sejam traçados os objetivos e metas do governo. Através de uma pesquisa 
bibliográfica, buscou-se compreender a importância do Orçamento Participativo na 
construção de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática, fazendo uma análise dos 
seus avanços e obstáculos. A partir do referencial teórico, concluiu-se que o principal 
destaque do Orçamento Participativo é a possibilidade de que, por meio de uma 
transformação lógica, os investimentos públicos sejam geridos fundamentando-se numa 
dinâmica entre o Estado e a sociedade. Neste modelo de gestão, os cidadãos possuem poder 
decisório, diminuindo os desequilíbrios setoriais e garantindo os direitos de cidadania. 
Contudo, pôde-se notar que há uma deficiência no programa, ocasionada pelo desinteresse da 
população em participar, aliada à falta de empenho dos gestores em cumprir as metas, quando 
estas são estabelecidas. 
Palavras–chave: cidadania, democracia participativa, participação 
 

PARTICIPATORY BUDGET AS A TOOL IN THE BUILDING OF A 
DEMOCRATIC SOCIETY 
 
ABSTRACT: Since the 80s, it was instituted a new political scenario in Brazil, which has a 
grounded management model in the process of democratization of society. This occurred 
through the formulation of various mechanisms of citizen participation in state decisions, 
among which stands out the Participatory Budget (PB). This program it is a public space, 
where they discussed the population's needs and priorities that are the objectives and 
government goals outlined. Through a bibliographical research, we sought to understand the 
importance of participatory budgeting in building a more just, egalitarian and democratic 
society, making an analysis of the progress and obstacles. From the theoretical framework, it 
was concluded that the main highlight of the Participatory Budget is the possibility that, 
through a logical transformation, public investments are managed basing it on a dynamic 
between the state and society. In this management model, citizens have decision-making 
power, reducing sectoral imbalances and ensuring the rights of citizenship. However, it might 
be noted that there is a deficiency in the program caused by the lack of interest of the 
population to participate, together with the lack of commitment of managers in meeting 
targets where these are established. 
KEYWORDS: citizenship, participatory democracy, participation 
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INTRODUÇÃO 

Desde a década de 80, iniciou-se, no Brasil, um processo de redemocratização, que tem 

gerado um debate intenso sobre os ideais e as práticas que fortalecem a democracia. Esse 

novo cenário político propõe a necessidade de uma reconfiguração da relação existente entre o 

Estado e a população, em que se consideram as questões da participação social e da 

representatividade dos setores menos favorecidos da sociedade.  

Com base nisso, surgem arranjos institucionais de inserção popular, que objetivam 

promover uma gestão mais participativa, bem como garantir a otimização dos recursos 

públicos, a fim de atender aos anseios e proporcionar o bem estar da sociedade. Dentre esses 

mecanismos, destaca-se o Orçamento Participativo que surgiu em Porto Alegre/RS, em 

1989. Trata-se de um programa de inserção da população nas discussões e definições do 

orçamento público (LUCHMANN, 2012).  

O OP prevê a inserção popular em debates que discutem a alocação dos recursos 

públicos no orçamento, de acordo com as prioridades e necessidades de cada região, atuando 

como um espaço de participação da sociedade.  

Conforme Wampler (2008), o Orçamento Participativo promove justiça social, visto que 

garante uma melhor distribuição dos recursos, estimula a participação social e estabelece 

mecanismos de responsabilização que evita o mal uso dos recursos públicos. 

Após a redemocratização, passou-se a valorizar os mecanismos de representação para 

gerir a coisa pública. Como consequência, há uma democracia de baixa intensidade, mesmo 

com a existência de inúmeros instrumentos de participação popular.  

A ausência da formação de uma cultura política forte, da construção de processos 

pedagógicos e do reconhecimento e luta por direitos ocasiona em cidadãos que não possuem 

condições de deliberar em instâncias de participação social (CARLOS, 2015). Tal fato 

prejudica a consolidação de uma gestão efetivamente participativa e dificulta o 

desenvolvimento do processo democrático. 

Entende-se o OP como uma técnica orçamentária de caráter educativo, responsável pelo 

fortalecimento da cidadania e estreitamento de laços entre os gestores e a sociedade civil, 

promovendo uma sociedade mais justa e democrática.  

O presente trabalho teve como objeto de estudo o “O Orçamento Participativo como 

uma ferramenta na construção de uma sociedade democrática”. Através de uma pesquisa 

bibliográfica, buscou-se analisar a importância do Orçamento Participativo na construção de 
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uma sociedade mais democrática, além de verificar os avanços obtidos diante dos obstáculos 

encarados por esse novo modelo de gestão popular. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Na construção deste trabalho aplicou-se um estudo descritivo, já que não interfere no 

processo. Como procedimento, foi utilizada uma pesquisa bibliográfica, objetivando explicar 

a problemática a partir de referenciais teóricos publicados. 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa quanto à abordagem do problema, pois conforme 

Richardson (1999, p. 80) esta “pode descrever a complexidade de determinado problema, 

analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos 

por grupos sociais”. 

 Objetiva-se, a partir dos referenciais teóricos, explicar a importância do Orçamento 

Participativo para a consolidação da democracia, bem como apontar os avanços difundidos e 

os desafios encontrados por esse mecanismo de inserção social. 

 Para subsidiar os trabalhos, foram utilizadas informações secundárias, necessárias para 

desenvolver a problemática, as quais foram obtidas mediante pesquisas em livros, artigos, 

sites da internet e dissertações que tratam do objeto de estudo: Orçamento Participativo. 

 

MECANISMOS DE INSERÇÃO SOCIAL 

Ao longo do tempo, o âmbito político brasileiro passou por diversas transformações, 

que geraram, dentre outros resultados, a ampliação de espaços públicos de interação social. 

Considerando que toda forma de poder tem origem nos anseios da sociedade, a participação 

popular na gestão pública tem como princípio norteador a soberania popular.  

A Constituição Federal de 1988 preceitua como indispensável a participação da 

população, através de instâncias representativas, na formulação das políticas e no controle das 

ações do Estado.  

A experiência de gestão participativa tem sido promovida através dos mais diversos 

tipos de arranjos institucionais: conselhos gestores de políticas públicas, fóruns, audiências 

públicas, Orçamento Participativo, dentre outros (NOVAES; SANTOS, 2014). Além de 

permitir o controle das ações do Estado, estes mecanismos têm estreitado os laços entre a 

sociedade e os gestores. 
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Uma gestão que busca a colaboração popular possibilita que os cidadãos e os setores 

menos favorecidos da sociedade tenham seus interesses representados e devidamente 

defendidos. Assim, são construídos interesses coletivos com base nos interesses individuais 

de cada participante ativo da sociedade que, em conjunto, buscam a solução dos problemas 

locais.  

O processo participativo da Gestão Pública possui, acima de tudo, um caráter educativo. 

Como afirma Carlos (2015, p.36), tal processo “[...] apenas se efetiva como um 

comportamento orientado pelo espírito público e responsável se o indivíduo tiver aprendido a 

se autogovernar na vida cotidiana [...]”. Em outras palavras, a concretização de uma 

democracia participativa, só será possível se a cidadania for exercitada diariamente, em 

situações que permitam o desenvolvimento do intelecto e de preceitos morais do indivíduo.  

Para que uma sociedade seja, efetivamente, democrática, é imprescindível que os 

indivíduos tomem ciência do seu papel fiscalizador e desenvolvam habilidades cidadãs que 

possibilitem a eficácia dos mecanismos de inserção popular e a existência de uma gestão 

voltada a resultados máximos para a população.  

Desse modo, o efetivo exercício da participação configura-se como um fator 

fundamental na transformação das condições de subordinação política e de iniquidades 

sociais, além de promover o desenvolvimento da cidadania (CARLOS, 2015).  

Contudo, as instâncias institucionalizadas que promovem a inserção social devem 

garantir que atores sociais múltiplos e plurais participem das decisões de cunho público, 

permitindo que os mais diversos setores da sociedade civil sejam representados. 

 

POLÍTICA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

O Orçamento Participativo apresenta muita visibilidade no Brasil, ganhando destaque 

dentre os diversos instrumentos que viabilizam a inserção dos cidadãos nas decisões de 

caráter público. Trata-se de um importante espaço voltado para discutir questões relevantes 

para a sociedade, bem como traçar metas, objetivos e prioridades junto aos gestores. 

O OP caracteriza-se por formar arenas decisórias que permitem a inserção dos 

indivíduos no processo orçamentário. (ARAÚJO; CARVALHO, 2010) De modo que, estes 

exercem a sua cidadania ao participarem da definição dos rumos das ações governamentais 

(PIRES, 2001).  

Paludo (2012), define o Orçamento Participativo como uma técnica orçamentária em 

que a alocação de alguns recursos contidos no Orçamento Público é decidida com a 

participação popular. 
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O Orçamento Participativo inicia-se no nível dos bairros e periferias dos municípios, 

geralmente com as associações de moradores, onde são discutidas as necessidades e 

prioridades existentes no lugar em que vivem. A partir dessas discussões surgem os 

delegados de cada bairro, que irão representar os interesses e as demandas desses locais em 

fóruns municipais.  

A principal premissa do OP é a decisão sobre as prioridades de investimentos em obras 

e serviços a serem realizados, anualmente, com os recursos do orçamento. Vale salientar que a 

participação popular nessas decisões é extremamente importante, pois garante que seja 

elaborado um “ranking de prioridades” ajustado às reais necessidades da comunidade. 

Além de estimular o exercício da cidadania e o comprometimento da população com o 

bem público, o OP cria corresponsabilidade entre o Estado e a sociedade sobre a gestão dos 

recursos públicos. (PIRES, 2001) 

Essa experiência de democracia participativa tem fortalecido a democracia e 

reconfigurado o papel do cidadão, que deixa de ser um mero “coadjuvante para ser 

protagonista ativo da gestão pública” (PALUDO, 2012, p.12). Nesse panorama, pode-se dizer 

que há uma ampliação do “empoderamento” da sociedade no Poder Público. 

No entanto, essa prática “requer certo nível de competência política por parte dos seus 

cidadãos, ou seja, requer algum grau de conhecimento e de comprometimento com o bem 

comum” (LUCHMANN, 2012, p. 516). Caso o nível de conhecimento não seja suficiente, a 

experiência nesses espaços de participação acaba promovendo um processo de aprendizagem, 

funcionando como uma “escola de cidadania”. 

Desse modo, o Orçamento Participativo possui um caráter pedagógico, já que 

proporciona à população local o conhecimento dos principais problemas existentes no 

município e permite “[...] o desenvolvimento de atitudes e comportamentos considerados 

fundamentais para uma sociedade democrática.” (LUCHMANN, 2012, p. 515). Infere-se, 

portanto, que a participação é um processo contínuo de aprendizagem: quanto mais 

informações e conhecimentos adquirem-se sobre as questões públicas, maior eficácia terá o 

papel desempenhado por esses atores sociais. 

O OP apresenta um grande efeito distributivo, sendo um “poderoso instrumento de 

redistribuição de renda privilegiando os menos favorecidos da cidade.” (CARLOS, 2015, p. 

55), visto que a alocação de recursos se dará, levando em consideração os setores mais 

carentes da sociedade. Os cidadãos ativos conseguem identificar as lacunas existentes na 

distribuição de recursos públicos e agem de modo a corrigi-las. Isso, além de contribuir para o 
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aumento da qualidade de vida da população, aprimora os instrumentos de planejamento da 

gestão. 

Esse modelo de cogestão permite que, de um lado, o governo abandone gradativamente 

o hábito de atender interesses de uma minoria, e, por outro lado, que a população tenha uma 

visão sobre a infinidade de demandas que se apresentam à gestão e os recursos existentes para 

saná-las. (PIRES, 2001) 

Outro avanço proporcionado pelo OP é uma maior transparência sobre o processo 

orçamentário, permitindo que os cidadãos tomem ciência de toda a matéria constante no 

orçamento e possam acompanhar e fiscalizar se as ações da gestão estão em conformidade 

com aquilo que foi preestabelecido.  

Esse mecanismo foi reforçado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (2000), art. 48, 

parágrafo único, que afirma:  

 
A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação 
popular e realização de audiências públicas, durante os processos de 
elaboração e de discussão dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
orçamentos. 

 
 Deste modo, o OP promove melhorias no nível de eficiência alocativa dos recursos, 

através do planejamento e da transparência das decisões orçamentárias, oportunizando a 

partilha do poder entre os gestores e a sociedade (PIRES, 2001).  

 

A EFICÁCIA DO OP DIANTE DOS SEUS DESAFIOS 

Apesar do nítido progresso e da relevante contribuição para a concretização do processo 

democrático, ainda existem grandes desafios a serem enfrentados para que essas “experiências 

inovadoras de gestão” conduzam a um nível elevado de gestão participativa, com maior 

efetividade. 

Somente a participação em si não é suficiente, pois há inúmeros fatores influentes, 

sendo que o principal deles é a cultura política da sociedade civil. Esses espaços públicos de 

discussão “[...] podem tanto configurar-se como uma interação comunicativa reflexiva e 

emancipadora, como também podem agir na manutenção de uma sociedade autoritária e 

excludente.” (CARLOS, 2015, p. 19).  

Nesse sentido, o OP é um ambiente político privilegiado, sendo muito oportuno para dá 

maior visibilidade às figuras políticas locais. Romão (2011) denomina esse grupo de 

“jogadores”, geralmente ligados ao partido que possui maior “força” no cenário político 

local. Por outro lado, existe uma minoria dentre os delegados,  
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[...] que tendem a se distanciar das instâncias do OP, seja por considerá-las 
pouco efetivas na determinação do orçamento público do município, seja 
pela percepção de que se trata de um espaço permeado pelos vícios da 
política tradicional. Formam o grupo de idealistas. (ROMÃO, 2011, p. 221) 
 

 Diante disso, nota-se que no cenário do OP as disputas internas entre os partidos, 

representam um entrave ao desenvolvimento de uma democracia participativa, visto que esse 

mecanismo de participação objetiva possuir uma representação plural, envolvendo os mais 

diversos segmentos da sociedade, em que os participantes não tenham pretensões ocultas. 

 O OP representa o rompimento da política da troca de favores entre os poderes 

legislativo e executivo, visto que é comum ocorrerem negociações para o apoio de ações e 

medidas que beneficiem determinados grupos, através de “doações” de quantias em dinheiro 

para os legisladores (PIRES, 2001) Deste modo, a falta de engajamento dos vereadores pode 

se apresentar como um obstáculo ao estabelecimento do OP. 

 Além do mais, a eficácia desses mecanismos fica comprometida pela ausência de 

interesse dos cidadãos em engajar-se ativamente nos debates e ações da gestão. Isso ocorre 

devido à cultura política brasileira, que apresenta uma participação política de baixa 

intensidade. 

 Outro desafio a ser enfrentado é a ausência de comprometimento dos prefeitos e das 

lideranças políticas, para que a execução do orçamento se adeque ao OP, bem como é 

necessário que eles estimulem e facilitem uma participação ativa da população nas discussões, 

decisões e ações da gestão. 

 

CONCLUSÕES 

Através do exercício da cidadania, a população pode fazer parte do processo de tomada 

de decisões políticas, tornando tangível a garantia dos direitos sociais e o processo de 

consolidação da democracia, em busca de uma sociedade civil mais justa e igualitária. Assim, 

surgem diversos meios de inserção popular na gestão pública, dentre os quais se evidencia o 

Orçamento Participativo. 

 O principal destaque do Orçamento Participativo é a possibilidade de que, através de 

uma transformação lógica, os investimentos públicos sejam geridos fundamentando-se numa 

dinâmica entre o Estado e a sociedade. Nesse modelo de gestão, os cidadãos possuem poder 

decisório, diminuindo os desequilíbrios setoriais e garantindo os direitos de cidadania. 

 De acordo com o princípio norteador do OP, nota-se que, na grande maioria dos casos 

de sua aplicação, este não tem apresentado a eficácia necessária para atingir os objetivos 

traçados no momento de sua criação. Desta forma, não tem construído pontes necessárias ao 
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alcance de uma democracia participativa, impossibilitando que haja um empoderamento 

popular das ações do Estado. 

 Diante disso, é possível dizer que são inúmeros os desafios enfrentados e que estes vão 

desde a não participação da população – ocasionada pela falta de uma cultura política inserida 

na sociedade –, até a presença de representantes “aproveitadores” – que buscam apenas se 

promover através desses espaços. Além disso, existe uma ausência de comprometimento por 

parte dos gestores quando, no decorrer da execução do Orçamento Público, há inobservância 

das prioridades elencadas no OP.  

 Contudo, a elaboração dessa técnica orçamentária tem trazido progressos, mesmo que 

pequenos, no sentido de viabilizar uma gestão mais transparente e buscar uma 

corresponsabilidade entre o Estado e a comunidade, visto que estes devem andar lado a lado. 

Do mesmo modo, tem acarretado um efeito distributivo, que proporciona uma alocação de 

recursos mais eficiente aos diversos âmbitos da sociedade, suscitando melhores condições de 

vida a todos os cidadãos.   

 Considerando os fatores expostos, é necessário que os atores sociais sejam ativos na 

luta pela elevação da qualidade da gestão dos recursos públicos. Para que se tenha essa 

participação social na condução da “coisa pública”, faz-se necessário que a inserção do 

cidadão nas ações do Estado torne-se um costume do povo e, assim, a existência de uma 

democracia de baixa intensidade seja substituída pela efetivação do controle popular. Em 

outras palavras, é imprescindível que a gestão e a população tenham um objetivo comum e 

atuem em conjunto para alcançá-lo, de modo a construir uma sociedade mais justa e 

democrática. 
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar o papel do gestor como motivador de seus 
colaboradores para o trabalho. Nele são discutidas as principais teorias da motivação e como 
elas podem auxiliar no estudo do complexo fenômeno que é a motivação, além de questões 
relacionadas à satisfação no trabalho e ao real papel do gestor como fundador de um ambiente 
cujas características influenciarão diretamente no nível motivacional e, consequentemente, 
produtivo dos seus colaboradores. O método de pesquisa utilizado foi o bibliográfico, baseado 
nos principais autores da área em questão. Por fim, concluiu-se que o papel do gestor 
influencia diretamente na motivação dos colaboradores para o trabalho, visto que são suas 
escolhas, análises e ações que irão formar, ou não, um ambiente de trabalho motivador. 
Palavras–chave: administração, gestão de pessoas, motivação organizacional 
 

THE MANAGER'S ROLE IN THE PROCESS OF ITS EMPLOYEES 
MOTIVATION 
 
ABSTRACT: This article aims to analyze the role of the manager as motivating its 
employees to work. It discusses the major theories of motivation and how they can help in the 
study of the complex phenomenon that is the motivation, as well as issues related to job 
satisfaction and the real role of the manager as founder of an environment whose influence 
features directly into the motivational level and consequently productive of its employees. 
The research method used was the literature, based on the principal authors of the area in 
question. Finally, it was concluded that the manager's role directly influences the motivation 
of employees to work, as are their choices, analyzes and actions that will form or not a 
motivating work environment. 
KEYWORDS: management, people management, organizational motivation 

 

INTRODUÇÃO 

A qualificação profissional é hoje um requisito indispensável para se adentrar no 

mercado de trabalho. Profissionais especializados têm uma maior capacidade de lidar com os 

problemas e desafios que lhes são impostos durante o seu trabalho diário. A busca por pessoal 

capacitado e competente é apenas um dos desafios que a organização proporciona a seus 

gerenciadores. A atividade de gerenciamento de pessoal é presente e de suma importância 
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para todas as organizações. E são diversos os desafios, por vezes complexos, que são 

impostos à essa função de gestão. 

Existe uma estreita correlação entre as organizações e as pessoas, pois “Nem a mais 

perfeita organização obterá resultados caso seja conduzida por pessoas incompetentes, nem o 

mais competente pessoal obterá resultados com uma organização defeituosa” (PASETTO; 

MESADRI, 2012, p. 38). Isso justifica a importância de um constante monitoramento e 

planejamento das ações, tanto dos funcionários, quando do gestor organizacional. Se de um 

lado um dos papeis do gestor é garantir um ambiente motivador e favorável ao o trabalho e 

bom desempenho de seus funcionários, por outro, é dever dos funcionários usufruir desses 

benefícios e incentivos disponíveis e garantir que os objetivos organizacionais sejam 

alcançados. O que se percebe, a partir disso, é a existência de uma complexa relação de 

interdependência presente em toda e qualquer organização. 

No período anterior à Revolução Industrial o processo manufatureiro exigia uma grande 

quantidade de mão-de-obra, entretanto, após o surgimento do potencial produtivo em grande 

escala proporcionado pelas máquinas oriundas da Revolução, esta procura por mão-de-obra 

passou a ser mais seletiva. Logo após, com evolução das Ciências Administrativas, percebeu-

se que o fator humano não deveria ser visto apenas como mais um recurso do ativo 

organizacional, mas como um fator essencial e complexo inerente à organização.  

Atualmente as pessoas são vistas como o principal fator organizacional. Sem elas não 

seria possível a existência de uma organização. São suas habilidades e talentos que 

transformam recursos em produtos que, posteriormente, geraram lucros. “O homem moderno 

passa a maior parte de seu tempo nas organizações, das quais depende para nascer, viver, 

aprender, trabalhar, ganhar seu salário, curar suas doenças, obter todos os produtos e serviços 

de que necessita etc.” (CHIAVENATO, 2009, p. 12). Percebe-se que, da mesma forma que 

uma organização é totalmente dependente de pessoas, as próprias pessoas dependem das 

organização durante toda a vida.  

Para Maslow (1970), todo comportamento humano é motivado, ou seja, todas as ações 

de um indivíduo estão diretamente ligadas a uma origem motivacional especifica, podendo ser 

interna ou externa ao indivíduo. A ausência de métodos voltados para a manutenção 

motivacional em um ambiente de trabalho pode mostra-se como uma deficiência grave, cujos 

danos poderão ser observados normalmente a longo prazo dentro de um setor produtivo. 

Diante disso foi definida como questão da pesquisa: Qual o papel do gestor no processo 

motivacional de seus colaboradores para o trabalho? 

Diferentemente do que se pensava durante a abordagem da Administração Científica 
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que, segundo Stoner e Freeman (2014), partia do pressuposto de que os trabalhadores eram 

preguiçosos e só poderiam ser motivados pelo dinheiro, sabe-se que o que realmente motiva 

um trabalhador não são os altos salários que um cargo pode vir a lhe proporcionar, mas toda 

uma complexidade formada pelos diversos aspectos que integram o ambiente de trabalho no 

qual ele está inserido, pois os empregados preferem trabalhar em empresas que lhes oferecem 

qualidade de vida e que são capazes de proporcionar segurança e satisfação (GIL, 2014). Tais 

aspectos devem ser analisados de perto e com todo o cuidado pelos gestores para que se possa 

maximizar a cadeia produtiva e alcançar os resultados esperados com excelência. 

O presente estudo é relevante por se pautar nos benefícios que um gerenciamento de 

pessoal voltado para manutenção motivacional pode trazer para o desenvolvimento e 

eficiência das atividades empresariais, assim como para um desempenho saudável e continuo 

do trabalhador dentro da organização. 

O objetivo deste artigo é demonstrar o papel que um gestor tem diante do processo motivacional 

de seus colaboradores para o trabalho, e, dessa forma, auxiliar na tarefa da administração/gestão de 

pessoal, levando em consideração os divesos fatores que podem vir a influenciar o comportamento de 

um indivíduo. Para abranger os principais pensamentos existentes sobre o tema, será feito um 

levantamento bibliográfico baseado no que os principais autores da área expõem em suas obras. 

 

A motivação nas organizações 

Uma organização pode ser definida como um conjunto de pessoas que, unidas, 

trabalham para alcançar um objetivo em comum, sendo que, diante da ausência desse 

objetivo, nenhuma organização tem razão para existir (STONER; FREEMAN, 2014). Assim 

como não existem organizações sem objetivos, elas também não podem existir sem pessoas, 

pois não são capazes de funcionar por si mesmas, dependendo de indivíduos que possam 

dirigi-las e controlá-las para fazê-las operar e funcionar (CHIAVENATO, 2009). Em síntese, 

Toda organização é formada por pessoas, e delas dependem para alcançar seus objetivos 

(BRAGA JR. et al., 2013). 

De acordo com Stoner e Freeman (2014), nenhuma organização é capaz de funcionar 

com a ausência de certo nível de comprometimento e de esforço por parte de seus membros. 

Para evitar tal empecilho, é preciso que a equipe se sinta parte da organização, e que seus 

esforços sejam recompensados de maneira adequada. Cada membro, individualmente, precisa 

se sentir motivado a cooperar no alcance dos objetivos organizacionais, visto que hoje as 

pessoas deixaram de ser recursos ou ativos da organização e se tornaram parceiros capazes de 
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proporcionar a vida e o sucesso organizacional (CHIAVENATO, 2009). A questão 

motivacional dentro de uma organização deve ser um dos principais fatores de desempenho a 

serem avaliados, visto que as pessoas canalizam suas ações numa busca constante da 

satisfação de suas necessidades. 

Segundo Gil (2014), motivação é a força que estimula os indivíduos a agir, geralmente 

visando a satisfação de alguma necessidade pessoal e intrínseca. Robbins (2005, p. 132), 

afirma que motivação é o “processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos 

esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta”. Stoner e Freeman (2014, p. 

322), tratam a motivação como sendo “os fatores que provocam, canalizam e sustentam o 

comportamento do indivíduo”. Percebe-se então que, a motivação é o que dá energia para que 

as pessoas tracem metas e tenham ações voltadas para a busca de um objetivo especifico, cujo 

interesse é, na maioria das vezes, pessoal e diferenciado.   

O fenômeno da motivação é considerado bastante complexo, uma vez que os indivíduos 

possuem diversas necessidades e objetivos ao longo da vida. Alguns estudos voltados para a 

área motivacional dentro do ambiente de trabalho serviram, e ainda servem atualmente, como 

base para elaboração de procedimentos e métodos que visem o bem estar e a satisfação do 

trabalhador. Entre as consideradas Teorias de Conteúdo, que segundo Alves Filho e Araújo 

(2001), englobam as variáveis individuais ou situacionais que supõe-se ser responsáveis pela 

conduta, tendo como fundamento a noção de necessidade, se destacam como pioneiros nos 

estudos motivacionais:  

 Teoria da Hierarquia das Necessidades, Maslow: divide a motivação humana em 

uma pirâmide de cinco necessidades, sendo elas, da mais baixa para a mais alta: 

fisiológicas, de segurança, social, de estima e de auto-realização;  

 Teoria X e Y, McGregor: propoe que um gestor pode ter duas visões antagônicas de 

seus funcionários: (1) de acordo com a Teoria X os funcionários não gostam de 

trabalhar, precisando ser ameaçados com punições para executar seus deveres e 

evitando assumir responsabilidades, (2) já de acordo com a Teoria Y os funcionários 

veem o trabalho como algo natural, são comprometidos e capazes de aceitar e buscar 

responsabilidades;   

 Teoria dos Dois Fatores, Herzberg: aponta como fatores de insatisfação os salários, 

condições de trabalho e política da empresa, e como fatores de satisfação a realização, 

o reconhecimento e a responsabilidade. 

 

Há ainda teorias mais atuais, com maior grau de fundamentação válida e que não tem 
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seu foco exclusivamente direcionado para o indivíduo, mas também levam em consideração 

“elementos como a capacidade do indivíduo, sua compreensão de papel (compreensão dos 

comportamentos necessários para realizar uma tarefa ou ocupar um cargo) e suas perspectivas 

com relação as consequências de certos comportamentos”. (STONER; FREEMAN, 2005, p. 

328). Dentre as principais teorias conhecidas como as Teorias de Processo da motivação, 

pode-se citar como principais: 

 Teoria da Espectativa, Vroom: que trata os indivíduos como seres distintos, com 

objetivos, desejos e necessidades próprias, assim como as situações no ambiente de 

trabalho, que aqui também são consideradas mutáveis e não uniformes. E afirma que 

para que uma pessoa se sinta motivado a desempenhar determinada atividade, os 

resultados que esta ação lhe proporcionarão devem ser, do ponto de vista da pessoa, 

benéficos e satisfatórios; 

 Teoria da Fixação por Objetivos, Edwin Locke: pautada na importância 

motivacional que o estabelecimento de objetivos tem sobre o empregado ou equipe, 

sendo que objetivos estabelecidos pelo próroprio indivíduo trarão a ele mais 

motivação; 

 Teoria da Equidade, Stacy Adams: uma comparação avaliativa e subjetiva que o 

indivíduo faz entre as recompensas e/ou punições recebidas por ele e as recompensas 

e/ou punições recebidas por terceiros, sendo que suas contribuições dentro do 

ambiente organizacional em questão são semelhantes, tendo geralmente as 

reconpensas financeiras como base dessa discusão. 

 

Motivação e satisfação no trabalho 

É conveniente pensar na organização como um sistema complexo formado por 

colaboradores que possuem necessidades e desejos distintos, capacidades únicas e objetivos 

próprios. Caso mal administrada, toda essa divergência pode facilmente atrapalhar as 

atividades diárias que são executadas dentro de uma organização, cujo intuito principal é 

atingir um determinado objetivo. Essa realidade tem sido constantemente alvo de estudos 

científicos que buscam identificar as diversas variáveis organizacionais e criar métodos 

eficazes para gerenciá-las.  

Em sua pesquisa, Braga Junior et al. (2013) afirma que a motivação é dividida em duas 

vertentes, podendo ela ser extrínseca ou intrínseca. De acordo com o autor, a motivação é 

extrínseca quando os estímulos são externos, como o salário, a segurança, as políticas da 

empresa, e eles geralmente não podem ser considerados como motivadores, pois sua 
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influência é de curto prazo. No caso da motivação intrínseca, tais estímulos são subjetivos, 

dependendo assim dos traços de personalidade de cada um, uma vez que o mesmo fator pode 

não estimular a motivação de dois indivíduos distintos.  

Pasetto e Mesadri (2012) comparam a organização com um iceberg, onde existem os 

compenetres visíveis: geralmente mais racionais e baseados no conhecimento; e os 

componentes invisíveis: mais emocionais, cuja origem está ligada aos processos sociais, 

psicológicos e comportamentais que ocorrem na organização. Diante disso, analisar o 

Comportamento Organizacionao, que de acordo com Robbins (2005, p. 06), é “o estudo do 

que as pessoas fazem nas organização e de como este comportamento afeta o desempenho das 

empresas”, é de suma importancia quando se trata de um estudo da motivação humana nas 

organizações. Entre os fatores que influenciam diretamente neste proceso pode-se citar a 

Cultura Organizacional, conjunto de valores pré-estabelecido e seguidos pelos membros de 

um empresa e o Clima Organizacional, diretamete ligado ao ambiente interno da organização, 

podendo ser elevado se houver animação e satisfação entre os membros, ou diminuir, caso a 

motivação dos mesmos esteja baixa. 

 

Os gestores e a motivação organizacional 

Para desempenhar suas atividades, toda e qualquer empresa necessita de um gestor. As 

funções de gestão requerem habilidades e desempenhos que torne possível o controle, 

monitoramento e análise das diversas situações que venham a ocorrer dentro da organização, 

assim como a capacidade de determinar objetivos e traçar metas para que eles sejam 

alcançados. A função de um gestor, por mais complexa que possa parecer, é de suma 

importância para a empresa, uma vez que depende dele a manutenção do ambiente 

organizacional e, consequentemente, o processo de motivação de seus colaboradores.   

Uma das funções do gestor é a liderança. Para que um gestor seja bem sucedido ele 

necessita portar características de liderança que sejam bem aceitas pelos funcionários geridos 

por ele e que se enquadrem na cultura da organização. Sabe-se hoje, após diversos estudos, 

que um bom líder pode transformar um organização e seus colaborados, tornando-a altamente 

produtiva e, consequentemente, competitiva.   

Segundo Gil (2014, p. 206), “a maneira de pensar dos gerentes influencia 

significativamente o comportamento das pessoas com quem convivem”. Analisando a 

afirmação de Gil com base na teoria X e Y da motivação, percebe-se que, de acordo com a 

visão que o líder tem de seus colaboradores, há duas formas possíveis e distintas de liderança: 

uma baseada na premissa de que os indivíduos não gostam de trabalhar, pressupondo que eles 
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necessitam ser coagidos para desempenhar suas tarefas; e outra com base na premissa de que 

os funcionários tratam o trabalho como parte natural da vida, que estão propensos a aceitar 

responsabilidades e tomar decisões por si mesmos.  

Todo e qualquer gestor, para ser um bom líder, dever ser capaz de perceber as 

necessidades de seus colaboradores e moldar o ambiente organizacional de forma que venha a 

motivá-los. A complexidade peculiar desse processo demanda, além de um boa relação com 

os liderados, de conhecimentos e habilidades de gerenciamento de pessoas e capacidade de 

análise e monitoramento da organização como um todo.  

Em sua obra, Soares (2015, p. 43) expõe que “a liderança é a forma mais humana e mais 

certa a se chegar a um objetivo em comum sem esquecer dos objetivos individuais”. É sabido 

que cada indivíduo que se encontra dentro de uma organização, trabalhando por um 

determinado objetivo em comum, possui seus próprios objetivos pessoais, cujo trabalho é a 

forma de serem alcançados. É extremamente importante que um gestor leve tais objetivos em 

consideração ao traças a metas de sua equipe de trabalho.  

Diante da complexidade do processo motivacional no ambiente de trabalho, dentre os 

diversos fatores que influenciam diretamente na manutenção da motivação de funcionários 

dentro de uma organização, o papel do gestor como líder é o de maior importância. É a partir 

de seus conhecimentos e habilidades que se constrói um ambiente com clima e cultura 

favorável à motivação e que se traçam metas que favoreçam os objetivos pessoais dos 

membros da equipe enquanto direcionam suas ações para a conquista dos objetivos 

organizacionais. Uma equipe de funcionários motivados trará grandes benefícios para os 

processos organizacionais em geral, de forma que os trabalhos diários sejam realizados o mais 

eficientemente possível e que o aumento produtivo ou a melhoria dos serviços prestados se 

torne uma meta concreta e facilmente alcançável.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O caminho metodológico percorrido pelo presente estudo foi a pesquisa bibliográfica, 

que segundo Gil (2002, p. 50) “é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”. Para a coleta das informações, ou material 

bibliográfico, foram consultados revistas, artigos científicos, bancos de dados de pesquisa online 

(SCIELO, SPELL, CAPES), e o acervo da biblioteca física e online do Instituto Federal do 
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Marahão, Campus São João dos Patos, tendo como base os principais autores da área em 

questão.  

 

CONCLUSÕES 

A motivação no trabalho, apesar de ser um tema de analise complexa, por depender de 

diversos fatores de influência tanto individuais, quanto coletivos, necessita de muita atenção 

por parte do gestor de uma organização, pois é a partir de suas ações, metas e estratégias que 

o clima e cultura da organização serão moldados, sendo que ambos tem influência direta no 

comportamento organizacional e, consequentemente, na motivação de seus colaboradores 

para o trabalho. Nesse sentido, sugere-se a realização de novos estudos com abordagem 

qualitativa e/ou quantitativa, afim de verificar na prática o real grau de influência que um 

gestor tem sobre a motivação de seus colaboradores para o trabalho. Por se tratar de um tema 

bastante abrangente e complexo, cada pesquisa em particular pode demonstrar um resultado 

diferenciado, dependendo sempre das peculiaridades de cara ambiente analisado, o que 

evidencia a importância de se estudar a área para que se possa reunir um grande número de 

dados que venham a ser uteis para a comunidade em geral que demonstre interesse pelo tema.  
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RESUMO: Com a crise se acentuando no Brasil, o empreendedorismo feminino tornou-se 
um assunto muito frequente e segundo o Censo Econômico de 2010, feito pelo SEBRAE, 
constatou-se que quase metade dos donos de estabelecimento formais e informais na cidade 
de Itacoatiara são mulheres, pesquisa realizada com 1771 estabelecimentos. O que nos leva a 
problemática de que quais são os motivos que levam as mulheres a serem empreendedoras? 
Sendo assim, temos como objetivo geral da pesquisa analisar as causas que levaram as 
mulheres do município de Itacoatiara a se tornarem empreendedoras. A metodologia usada é a 
pesquisa exploratória que uma vez que procura descobrir ideias, percepções, gerar hipóteses 
ou explicações prováveis sobre o empreendedorismo feminino. Nesse sentido, como resultado 
da pesquisa as mulheres empreendedoras têm como meta atingir um equilíbrio entre a vida 
profissional e pessoal. Igualou-se ao homem no comando financeiro da casa, e por sua vez 
também assumem funções masculinas em organizações, destacando sua capacidade com 
determinação e coragem. Por fim, acredita-se que os resultados do estudo constituem 
informações relevantes para os alunos do curso Técnico em administração do IFAM e para as  
futuras empreendedoras, pois trazem informações que viabilizam um melhor direcionamento 
no processo de formação de um negócio. 

Palavras–chave: Empreendedorismo; Mulheres; Administração. 
 

 ENTREPRENEURIAL WOMEN´S PROFILE OF ITACOATIARA 
MUNICIPALITY 
ABSTRACT: With the crisis accentuating in Brazil, female entrepreneurship has become a 
very common subject and according to the Economic Census 2010, made by SEBRAE, it was 
found that almost half of formal and informal property owners in the town of Itacoatiara are 
women, survey of 1771 establishments. Which brings us to the issue that what are the reasons 
that lead women to be entrepreneurs? Thus, we have the general objective of the research was 
to analyze the causes that led women of Itacoatiara municipality to become entrepreneurs. 
The methodology used is exploratory research as it seeks to find ideas, perceptions, generate 
hypotheses or probable explanations of women's entrepreneurship. In this sense, as a result of 
research women entrepreneurs aim to achieve a balance between professional and personal 
life. Was equal to man in the financial control of the house, and in turn also take on male roles 
in organizations, highlighting their ability with determination and courage. Finally, it is 
believed that the study results are relevant information for students of the Technical ongoing 
administration of IFAM and for future entrepreneurs as provide information that enable better 
targeting in the formation of a business. 
KEYWORDS: Entrepreneurship; Women; Management. 
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INTRODUÇÃO 
O Brasil está em crise e o número de pessoas desempregada vem aumentado 

constantemente. E para combater o desemprego e ter sustento para a família os brasileiros 

estão buscando alternativas de sobrevivência, e o empreendedorismo é uma das alternativas 

mais encontradas para driblar a crise. O conceito de empreendedorismo tem sido muito 

difundido no Brasil, nos últimos anos, intensificando-se no final da década de 1990, mas 

tendo o período de 2000 a 2010 como um marco na concretização do tema e de sua relevância 

para o país. 

No Brasil, na década 70 as mulheres foram incluídas no mercado através de 

movimentos sindicais e feministas no país. Na década de 1980, mulheres ganharam 

autonomia dentro do movimento sindical, por conta do surgimento da Comissão Nacional da 

Mulher Trabalhadora, na Central Única Dos Trabalhadores (CUT). Na Constituição Federal 

de 1988 a mulher conquistou a igualdade jurídica. 

Segundo o Censo Econômico (2010), na cidade de Itacoatiara temos 41% dos donos 

de estabelecimento formais e informal são mulheres, pesquisa realizada com 1771 

estabelecimentos. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é traçar o perfil das mulheres 

empreendedoras, e o que levaram a abrir o seu próprio negócio e suas opiniões sobre o 

mercado de trabalho no município de Itacoatiara. Nesse sentido, a problemática do trabalho 

foi descobrir quais os motivos que levaram as mulheres a serem empreendedoras? E que será 

respondida no decorrer desse trabalho. Objetivo desse trabalho foi analisar as causas que levaram 

as mulheres da cidade de Itacoatiara a se tornarem empreendedoras. 

  Seus objetivos específicos foram: pesquisar os fatores que levaram as mulheres a 

criarem oportunidades de trabalho; determinar os desafios de ser empreendedoras e identificar 

o perfil empreendedor das mulheres do município de Itacoatiara. 

   O presente trabalho se justifica, de acordo com os autores Andreoli e Borges (2007), 

que atualmente há cada vez mais mulheres assumindo grandes cargos nas empresas, como 

também está crescendo exponencialmente o número de mulheres que abrem o seu próprio 

negócio. Elas buscam encontrar na oportunidade de negócio um grande desafio. Querendo 

empreender naquilo que gosta. Outro desafio é superar a vontade enorme de dominar tudo que 

acontece a sua volta. Impossível quando você precisa fazer gestão do negócio. Diante desta 

situação, desenvolve-se este estudo buscando identificar o perfil empreendedor das mulheres 

líderes ou chefes das grandes empresas, e analisando o potencial criativo, a fim de fazer 

comparativos sobre o tema pesquisado nessa área. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Neste trabalho será apresentado a realização da pesquisa como embasamento no 

estudo. Esta pesquisa caracterizou-se por seu objetivo exploratório, uma vez que procura 

descobrir idéias, percepções, gerar hipótese ou explicações prováveis sobre o 

empreendedorismo feminino. 

Segundo Collis e Hussey (2005) “é realizada sobre um problema ou questão de 

pesquisa quando há poucos ou nenhum estudo anterior em que possamos buscar informações 

sobre a questão ou problema.” 

Para Lakatos (2001, p.83) a metodologia é considerada como conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo 

que é o conhecimento válido e verdadeiro. 

Assim, foram encontradas  informações sobre o perfil empreendedor feminino nas 

empresas, desta forma justifica-se a importância de se fazer um estudo sobre o tema em 

questão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Abrangendo uma área de 8.892 km², Itacoatiara é um dos municípios da região 

metropolitana de Manaus, fazendo parte da Mesorregião Centro-Amazonense e da 

Microrregião de Itacoatiara. Situado na bacia hidrográfica do Rio Amazonas, o município 

possui um porto fluvial localizado nesse mesmo rio. Itacoatiara tem o terceiro maior PIB do 

Estado do Amazonas, superado apenas pelo de Manaus e de Coari (IBGE, 2008).   

De acordo com fontes colhidas no SEBRAE, foi constatado que, no município de 

Itacoatiara existem aproximadamente 559 MEI (Microempreendedoras Individuais). No 

gráfico 1 as destacamos 10 principais atividades exercidas por empreendedoras. 
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Gráfico 2: As 10 atividades pela MEI no município de Itacoatiara. 

 

Gráfico 1: Atividade empresarial. 

Fonte: Censo Empresarial de Itacoatiara, 2010. 

 

 

Esse projeto foi desenvolvido no município de Itacoatiara com microempresárias, 

Microempreendedoras individuais e empreendedoras informais. Segundo Dogen (1989) “... O 

empreendedor, por definição, tem de assumir riscos, e o seu sucesso está na sua capacidade de 

conviver com eles e sobreviver a eles ...”.   

Segundo o Censo Empresarial (2010), o número de proprietário de negócios formais 

e informais no município de Itacoatiara ainda é dominado por homens sendo 59% masculinos 

e 41% femininos, conforme consta no Gráfico 2. 

Em 2011 existia aproximadamente 715 empreendedoras atuantes em Itacoatiara, para 

o estudo desta pesquisa foi feito um questionário com dez questões sobre uma pequena 

amostra dessa população. Com o intuito de traçar o perfil das empreendedoras a sua visão do 

empreendedorismo, a motivação e as dificuldades na abertura e continuidade do negócio. 
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Gráfico 3: Gênero dos empreendedores de Itacoatiara. 

      Fonte: Censo empresarial,2010. 

 

Na primeira parte do questionário foi desenvolvido questões sobre a características das 

empreendedoras, forma analisadas diferentes atividades, nos três setores econômicos 

(comercio, serviço e indústria). Com a maior incidência foi para os casos de comercio de 

vestuário, com a prestação de serviço estética e beleza. Como observado abaixo na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Relação de Atividades desenvolvidas pelas empreendedoras. 
 

Atividades Percentual (%) 
Comercio de vestuário e acessórios 29,4 
Esteticista 23,5 
Merceeiro 17,6 
Comercio de Joias e semi joias 17,6 
Costureira 5,8 
Comercio de variedades 5,5 

             Fonte: Censo empresarial,2010. 
 

 

59%

41%

Masculino Feminino
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Gráfico 3: Distribuição do nível de escolaridade das empreendedoras. 

 

           Fonte: Censo empresarial, 2010. 

 

O nível de escolaridade é predominantemente é o ensino médio completo (57%), em 

seguida estão as com nível de superior incompleto (15%). O nível primário foi encontrado em 

14% dos casos igualado com o nível de pós-graduação, apresentado no Gráfico 3. 

Os resultados encontrados ao perfil inicial das empresarias, bem como das empresas, 

concordam com outros sobre empreendedoras, principalmente nos seguintes aspectos: nível 

de escolaridade e estado civil: na maioria dos casos são casadas e têm filhos (CARTER, 1992; 

DAS,1999; KYRO,2002).  

Perfil Empreendedor 
A importância das mulheres como proprietárias e gerentes de pequenas empresas é 

marcada por três pontos: a) a contribuição econômica, gerando ocupações para elas e para 

outras pessoas; b) a relevância social, possibilitando o equilíbrio entre trabalho e família e; c) 

o aspecto político, aumentando a sua autonomia OECD (1998).  

As empreendedoras no município de Itacoatiara destacaram que veem o 

empreendedorismo como a sua libertação financeira (50%) se encaixando no aspecto políticos 

para aumentado a sua autonomia e independência. Em segundo posição está a crescimento 

pessoal (43%). Conforme o gráfico 4. 
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Gráfico 4: Empreendedorismo feminino. 

 

            Fonte: Censo empresarial, 2010. 

 

O empreendedorismo feminino está em evidência, por conta do processo de 

“feminização” do mercado de trabalho, e ocorre assim um aumento gradativo de 

empreendimentos organizados por mulheres, tornando-se cada vez mais importante conhecer 

sua importância no cenário econômico. 

No gráfico 5 observa-se os principais fatores destacados pelas empreendedoras do 

município de Itacoatiara para a crescimento do empreendedorismo entre as mulheres. Sendo 

destacado a criatividade feminina (41%) como a principal agente para a contribuição desse 

cenário. 

 

Gráfico 5: Criatividade feminina 

 

            Fonte: Censo empresarial, 2010. 
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Com o crescimento do empreendedorismo foi investigado o motivo que levou as 

mulheres a abrirem os seus próprios negócios. Com o crescimento do Empreendedorismo 

feminino nota-se a importância delas no mercado empreendedor. No gráfico 6 apresenta pela 

importância dos negócios gerenciados por mulheres. 46% dos casos acrescenta a possibilidade 

de mais empregos. E segundo a realização profissional (27%), prosseguida melhoria da 

qualidade de vida (20%). 7% das mulheres entrevistadas não quiseram responde. E nenhuma 

empreendedora marcou a crescimento da cidade. 

Gráfico 6: Importância do empreendedorismo feminino 

 

   Fonte: Censo empresarial, 2010. 
 

 Com a apresentação desses resultados, constatou-se que o perfil de empresárias 

Itacoatiarense corresponde, em grande parte, ao perfil de empresárias constatados em outros 

estudos, especificamente no que se refere ao grau de escolaridade, estado civil e tempo de 

experiência anterior. Aproximadamente 50% das empreendedoras enfrentaram ou enfrentam 

problemas com investimentos, capital de giro tanto no início como atualmente em seus 

empreendimentos, apesar dessa situação conseguem se manter ativas e competidoras no 

mercado empreendedor de Itacoatiara que ainda é composto na maioria por homens. 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho se desenvolveu com a problemática de analisar o perfil empreendedor 

da mulher no Município de Itacoatiara e de modo geral, suas características e sua trajetória na 
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sociedade. Ao analisar as mulheres empreendedoras e os desafios que elas encontraram para 

obtenção do sucesso, conseguimos entender que as mulheres, possuem grande capacidade 

empreendedora, com otimismo, paixão pelo que fazem criatividade; inovando e aperfeiçoando 

o mundo dos negócios, sendo responsáveis por uma diversidade na forma de gerenciamento 

de empresas. 

As mulheres empreendedoras têm como meta atingir um equilíbrio entre a vida 

profissional e a pessoal. A mulher amadureceu, aprendeu a conhecer seus limites e já sabe o 

que fazer para superar barreiras e dificuldades, igualou-se ao homem no comando financeiro 

da casa, e por sua vez também assumem funções masculinas em organizações, destacando sua 

capacidade com determinação e coragem. 

Esse projeto estabeleceu objetivos e obteve respostas para todos. A principal razão 

foi a oportunidade e liberdade financeira, o motivo do crescimento do empreendedorismo é a 

criatividade que o gênero feminino dispõe. Sendo motivadas a abrirem os negócios pela 

realização pessoal.  

Acredita-se que os resultados do estudo constituem informações relevantes para os 

alunos do curso Técnico em administração e para as futuras empreendedoras, pois trazem 

informações que viabilizam um melhor direcionamento no processo de formação de um 

negócio.  

Por fim, ser mulher empreendedora, implica acima de tudo em um conflito sobre a 

vida profissional e a vida pessoal, mas esses são desafios que elas encontraram e as leva para 

um único fim, a obtenção do sucesso. 

 

REFERÊNCIAS 

ANREOLI, T. BORGES, W. Empreendedorismos Feminino: uma análise do perfil 
empreendedor e das dificuldades enfrentadas por mulheres detentoras de um pequeno 
negócio. 2007. 

BETIOL, Mª I.  S. O feminino: alteridade e identidade frente ao sistema e mundo da 
vida. 1998. 189p. Tese (Doutorado em Psicologia Social) - PUC-SP, São Paulo. 

CENSO EMPRESARIAL DE ITACOATIARA, Serviço Brasileiro de apoio ás Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE), 2010. 



 

11604 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

COLLIS,J.: HUSSEY, R. Pesquisa em Administração: um guia prática para alunos de 
graduação e pós-graduação. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

CRAMER, L.; CAPPELLE, M. C. A.; SILVA, Á. L. Inserção da mulher no mundo dos 
negócios: construindo uma identidade. 2001. 

DOGEN, Ronald Jean. O empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial. São 
Paulo: McGraw-hill, 1989. 
DOLABELA, F. Oficina do empreendedor: a metodologia que de ensino que ajuda a 
transformar conhecimento em riqueza. 5. ed. São Paulo: Cultura, 2003. 

DORNELAS, J. Empreendedorismo. Transformando ideias em negócios. 4ª edição revista 
e atualizada. Campus.  

GEM - Global Entrepreneurship Monitor. Empreendedorismo no Brasil. Relatório Global, 
2012. 

GOMES, A. F. O perfil empreendedor de mulheres que conduzem seu próprio negócio: 
um estudo na cidade de Vitória da Conquista. Revista Alcance. Itajaí, v. 11, n. 2, p. 207-
226, maio/ago. 2004. 

GRETZ, J. R.Viabilizando talentos. Florianópolis: GB Comunicações, 1997. 

GRION, L.: Mulher: o caminho para o sucesso. São Paulo: Ed. Vida e Consciência, 2004.  

HISRICH, R. e BOWEN, D. A. The female entrepeneur: a career development 
perspective. Academy of Management Review, 1986. Vol 11, n2:393-407. 

JULIO, C. A. Reinventando você: a dinâmica dos profissionais e a nova organização. Rio 
de Janeiro: Ed. Campus, 2002. 

KYRÖ, P. Reports from the School of business and Economics: Woman 
Entrepreneurship in the Nordic Countries, vol I e II. Finlândia: University of Jyväskyla, 
2002. 

PROBST, E. R. A evolução da mulher no mercado de trabalho. Santa Catarina: Instituto 
Catarinense de Pós Graduação, 2004. 

SEBRAE. Serviço Brasileiro de apoio ás Micro e Pequenas Empresas: Institucional, 2012. 

STOLKE, V. Mulheres e Trabalho. In: Estudos CEBRAP: Trabalho e dominação, n. 26, p. 
81-117, 1980. 

Jéssica Alves de Amorim Silva¹ ,  Rubia Valério Naves de Souza² ,  Julio Cesar Ferreira Lima³  

1 Graduada do curso superior de Tecnologia em Hotelaria pelo Instituto Federal de Ciência, Educação e 
Tecnologia do Ceará (IFCE). e-mail:  jessicalves19@hotmail.com; 2 Doutora em Educação pela Universidad 
del Pacifico; mestre em Desenvolvimento Sustentável pela UFC; docente efetiva do IFCE. e-mail: 
rubia@ifce.edu.br; 3 Mestre em Ciências da Educação pela Universidad Del Pacíficoç especialista em 
Línguas Aplicadas pela UFC, licenciado em Letras-Inglês; docente efetivo do IFCE. e-mail: 
juliocesar@ifce.edu.br.  

  



 

11605 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

O PLANO DE CARREIRA COMO FATOR MOTIVACIONAL NA 
HOTELARIA: ESTUDO DE UM HOTEL DE GRANDE PORTE EM 
FORTALEZA 

Rubia Valerio naves de Souza, Jessica Alves de Amorim Silva, Julio Cesar Ferreira Lima 
 
RESUMO: Este artigo aborda os principais procedimentos utilizados no plano de carreira implantado 
em um hotel de grande porte. O plano de carreira é abordado de diferentes formas, por vários autores 
consagrados no ramo de administração e hotelaria. As muitas teorias citadas entram em consenso onde 
dizem que plano de carreira é uma ferramenta de progressão e melhorias para os funcionários bem 
como uma ferramenta útil para a empresa se solidificar no mercado e empresas do terceiro setor que 
lidam com prestação de serviços em geral, como o setor hoteleiro. Realizou-se uma pesquisa de estudo 
de caso e do tipo qualitativa com procedimento de pesquisa bibliográfica e descritiva. Como 
instrumento de investigação foi aplicado um questionário ao gerente geral de um hotel de grande porte 
situado na Avenida Beira Mar em Fortaleza-Ce. Os resultados apontaram os procedimentos utilizados 
pelo hotel dentro do plano de carreira, como positivos e indicaram as possíveis melhorias no plano de 
carreira do hotel. Entre os principais resultados positivos estão: a promoção setorial, a motivação e 
permanência na empresa, a ascensão salarial, a imagem do hotel e o treinamento setorial.  
Palavras-chave: ascensão profissional, motivação, setor hoteleiro  
  

CAREER PLAN AS A MOTIVATIONAL FACTOR IN HOSPITALITY: 
STUDY IN A LARGE HOTEL IN FORTALEZA  

 
ABSTRACT: This article discusses the main procedures used in the career plan implemented 
in a large hotel. The career plan is approached in different ways by famous various authors in 
the business administration and hospitality areas. The mentioned theories enter into consensus 
where they say that career plan is a progression tool and therefore enhancement to the staff as 
well as a useful tool for the company solidify itself in the market, including companies in the 
third sector dealing with provision of services as the hotel industry. Aqualitative case study 
was conducted with a bibliographic and descriptive procedure. As the research instrument, a 
questionnaire was answeredby the general manager of a large hotel located on Beira Mar 
Avenue in Fortaleza-Ce. The results showed the procedures used by the hotel in the career 
plan are positive and indicated also the possible improvements in the hotel career plan. 
Among the main positive results are: sector promotion, motivation and retention in the 
company, salary rise, the hotel's image and sector training. 
Keywords: professional growth, motivation, hotel industry 
 

 

INTRODUÇÃO 

“O plano de carreiras é o instrumento que define as trajetórias de carreiras (...) e 

ascensão profissional existentes na empresa” (PONTES, 2002, p. 323). Nele são definidas as 

exigências crescentes de conhecimento (desenvolvimento profissional), pois esclarece e 

estipula qual a condição e ascensão profissional das pessoas na organização.  
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É importante ressaltar que a elaboração de um eficiente plano de carreira é a etapa 

inicial para a progressão e ascensão profissional dos colaboradores na organização, visto que 

além de trabalhar com o autodesenvolvimento de cada funcionário, o plano de carreira pode 

ser considerado extremamente estratégico, pois possibilita à organização uma definição do 

seu quadro de pessoal contando ainda com a retenção de seus funcionários e a qualidade em 

seus serviços. 

O plano de carreira constitui um importante incentivo das oportunidades de ascensão 

profissional que uma organização possibilita aos seus funcionários. 

Para Van Maanen (1977) e Schein (1978) o conceito de carreira pode ser dividido em 

carreira interna, em que o indivíduo busca uma ocupação e carreira externa, em que a 

organização tenta estabelecer padrões de desenvolvimento para os empregados durante sua 

vida profissional na organização. 

Assim, um plano de carreira é importante tanto para a empresa quanto para seus 

colaboradores, uma vez que, além de delimitar, de maneira explícita as possibilidades de 

ascensão profissional, é fonte de motivação para a obtenção de novas metas. Com ele o 

colaborador poderá visualizar o seu futuro e elaborar metas pessoais, fazendo com que este 

trabalhe mais motivado, o que consequentemente, gerará maiores resultados para a empresa 

(BARROSO, 2013). 

Burcoski (2011) afirma que o principal objetivo de um plano de carreira é reter 

talentos presentes nas corporações, além da retenção a empresa objetiva o aumento de 

produtividade, qualidade nos serviços, lucratividade e valorização de seus colaboradores, 

enquanto que para estes o plano de carreira é o caminho mais rápido para ascender e chegar 

ao sucesso profissional.  

Tanke (2004) define o termo retenção como a manutenção de uma equipe de trabalho 

de alta qualidade por meios de “programas” que procuram diminuir a rotatividade (tur over) e, 

portanto, maximizar a permanência em longo prazo do pessoal da organização. Alguns setores 

têm uma rotatividade de funcionário alta, em especial o terceiro setor, como é o caso do setor 

hoteleiro. 

A rotatividade, como exemplo no setor da hotelaria, conforme Meniccuci (2007) se dá 

devido à carga horária (escala 6x1), atendimento direto com clientes que pode se tornar 

exaustivo, à falta de adaptação e a pedidos de transferências para outras unidades. Para evitar 

este percalço, muitas das organizações hoteleiras passaram a desenvolver treinamentos, 

programas de motivação e benefícios básicos aos seus colaboradores. 
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No tocante à segmentação das empresas prestadoras de serviços, as empresas 

hoteleiras induzem uma imagem direta de acolhimento aos seus clientes/hóspedes, assim, se 

faz notório a importância da aplicação de um plano de carreiras em empresas hoteleiras. 

Considerando o plano de carreira um conjunto de normas e regras da que objetiva o 

desenvolvimento profissional e estabelece um mecanismo de retenção dentro da empresa, 

surge, então, a seguinte indagação: A aplicação de um plano de carreira num hotel contribui 

para a motivação e permanência do colaborador no empreendimento e por consequência 

facilita atingir a missão do hotel? 

Como hipótese tem-se que hotéis que adotam planos de carreira atingem melhor suas 

metas e missão devido à motivação e apresentam menor turn over69 entre os colaboradores. 

Com isso, tem-se que o plano de carreiras serve como importante instrumento 

gerencial para as questões relacionadas à remuneração estratégica, capacitação, promoção e 

carreira profissional dentro da empresa hoteleira, pois além de permitir ao trabalhador 

vislumbrar a trajetória que tem pela frente, em termos de evolução salarial e sua perspectiva 

de carreira, possibilita ao hotel estruturar e manter o serviço eficaz. 

Esta pesquisa apresenta como objetivo geral investigar os resultados do plano de 

carreira aplicado em um hotel de grande porte situado em Fortaleza/CE e como objetivos 

específicos desta pesquisa têm-se: elencar os procedimentos para a capacitação dos 

funcionários do hotel dentro do plano de carreira; averiguar os métodos de avaliação de 

desempenho e promoção dos funcionários conforme o plano de carreira do hotel e identificar 

se o plano de carreira contribui para as metas e missão do hotel. 

Posto que até o momento, existem poucas pesquisas sobre este assunto, o estudo 

buscou através da coleta bibliográfica e de campo contribuir para o maior conhecimento do 

setor hoteleiro e para a academia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Quanto à natureza da pesquisa este estudo se classificou como método quali-

quantitativo, no qual se obtém o ambiente como fonte direta dos dados, descrevendo a 

complexidade do problema para fim de compreensão dos procedimentos estudados 

(GIL,2006). 

                                                           
69 Turn over é a alta rotatividade de funcionários numa empresa. Representa o tempo que um funcionário 

permanece numa empresa ou função. 
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Quanto aos fins da pesquisa, esta apresenta como descritiva, e tem como objetivo 

principal a descrição e resultados dos procedimentos utilizados no plano de carreira do hotel, 

o qual será denominado como Hotel X.  

Sendo uma pesquisa de cunho descritivo os resultados foram obtidos através de um 

levantamento que envolveu a interrogação indireta do Gerente Geral do Hotel X, por meio de 

um questionário online com cerca 12 perguntas sendo 3 subjetivas, na qual o Gerente teria 

livre propriedade de fala para com o assunto abordado e 9 perguntas objetivas de 3 a 5 itens 

cada, na qual seria escolhida a que melhor se encaixa com plano de carreira do hotel, sendo 

estas as perguntas em maior contribuição de respostas, pois das perguntas subjetivas, devido a 

procedimentos internos do hotel, foi respondida apenas uma das três questões.  

A pesquisa foi aplicada entre os meses de março a abril de 2014, com 

acompanhamento direto por email e contatos telefônicos, deu-se isso por motivo de 

indisponibilidade presencial do Gerente Geral receber a pesquisadora.   

Como estudo de caso selecionou-se um hotel de grande porte situado em Fortaleza-Ce 

denominado como Hotel X, situado na Avenida Beira Mar de Fortaleza devido à facilidade de 

acesso das pesquisadoras.  

O Hotel X, assim denominado por motivo de discrição organizacional da empresa, 

teve sua fundação em 1943 objetivando sua principal missão em encantar os clientes 

oferecendo serviços hoteleiros com excelência no atendimento e no produtoEste fica 

localizado na Avenida Beira Mar, área turística mais sofisticada da cidade, que já rendeu 

vários cartões postais para Fortaleza. E ainda está cercado por alguns dos melhores 

restaurantes e atrações da cidade.  

O hotel X é de categoria 5 estrelas e oferece luxo, conforto, cozinha internacional, 

serviço discreto e eficiente. Além disso, esse hotel possui boutiques, bares com música ao 

vivo, business center equipado com tecnologia de última geração e amplas áreas para 

congressos e eventos. O Hotel possui cerca 136 apartamentos, distribuídos em 19 andares 

com vista para o mar, todos com ar condicionado, chaves eletrônicas, cofres digitais, 

detectores de fumaça, espelho de aumento, frigobar, Internet Wifi free, sprinklers, TV a cabo, 

telefone com duas linhas e com secretária eletrônica. Das acomodações tem-se: standard que 

oferece vista para o mar, luxo com vista lateral ou frontal, Suíte executiva com frente mar, 

Suíte Master com vista lateral para o mar e Suíte Cristal com vista panorâmica para o mar.

 As respostas prestadas pelo gerente ao questionário online que foi aplicado foram 

agrupados em uma planilha, e processados através da ferramenta Microsoft Excel, desses 
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dados foi possível extrair um índice gráfico explicativo do posicionamento do hotel quanto 

aos fatores que colaboraram para com a implantação do plano de carreira no hotel.  

As perguntas do questionário foram direcionadas a atender a solução do problema 

posto neste estudo, onde buscou coletar se o hotel possuía plano de carreira implantado, quais 

os benefícios que o mesmo havia alcançado com esta implantação, se o mesmo possibilitava a 

motivação dos colaboradores frente a missão e visão de futuro do hotel. Foi ainda exposto a 

preocupação em saber se o plano de carreira contribuía para a diminuição do turn over dos 

colaboradores e através de qual ação do plano ficava evidente está melhoria da rotatividade. 

Buscou-se também identificar como os treinamentos eram feitos dentro do hotel e quais 

benefícios estes traziam para a equipe, posteriormente foi indagado sobre quem administrava 

a seção de recrutamento e seleção do hotel. E por ultimo, porém não menos importante, 

procurou-se saber como era feito e quais os benefícios das avaliações de desempenho criadas 

pelo setor de Recursos Humanos do hotel, com ajuda do plano de carreira. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O processo de recrutamento e seleção de pessoal nas organizações é abordado por 

diferentes mecanismos de divulgação e recrutamento, tendo a cada organização um meio de 

seleção próprio que leva em conta a sua necessidade presente. Contudo nas organizações 

hoteleiras, este processo requer um requinte maior, já que embora feito as primeiras 

entrevistas pelo setor de RH do hotel o candidato selecionado será ainda encaminhado ao 

setor de abertura da vaga para uma última avaliação, com isso entende-se que para a 

organização de hospitalidade, por conter fatores de sazionalidade, essa não pode correr o risco 

de recrutar e selecionar pessoas com interesses diferentes ao do setor ou da organização 

hoteleira, pois a mesma busca funcionários dispostos a crescer e se aprimorar dentro de suas 

instalações, daí o recrutamento e seleção são aplicados de forma mais minuciosos dentro das 

organizações hoteleiras. 

Com a aplicação do questionário buscou-se obter os resultados de acordo com os 

objetivos traçados e em visão da resposta oficial ao problema estipulado.  

Quando perguntado se o hotel possuía um plano de carreira implantado, o gerente 

geral respondeu positivamente, porem o mesmo não disponibilizou ao incremento desta 

pesquisa. Contudo foram disponibilizados em ordem crescente os fatores que mais, segundo o 
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gerente geral, colaboraram para o hotel após a implantação do plano de carreira, como 

demonstra a figura 1: 

 

Figura 1. Resultados para o hotel X após a implantação do Plano de Carreira. O autor, 2015. 

 

Diante dos dados apresentados, observa-se que para o hotel em um ranque de 1  a 5, o 

plano de carreira contribui de forma expressa na motivação dos funcionários, como é visto na 

primeira posição do ranque; em segundo lugar diz que, o plano de carreira ajuda na 

diminuição do turn over, ou seja, reduz a rotatividade dos funcionários no Hotel X; na visão 

do terceiro ponto do ranque traz a oportunidade que o plano de carreira proporcionou para a 

aproximação dos funcionários do hotel em junção aos objetivos da empresa, melhorando 

assim o relacionamento do trabalho em equipe nosso setores; na quarta posição do ranque o 

Hotel X classifica como sendo o plano de carreira uma ferramenta que auxilia no 

cumprimento da missão do hotel e por ultimo em quinto lugar pondera como menos 

importante a contribuição do plano de carreira em relação a credibilidade do hotel no mercado 

hoteleiro, sendo ele cogitado apenas como ferramenta interna de desenvolvimento 

profissional e organizacional. 

Na sequência de perguntas foi indagado se, de acordo com a visão do hotel, após a 

aplicação do plano de carreira ficou evidente a motivação dos colaboradores para com seus 

cargos atingindo assim a missão e os valores ditos pelo hotel, e em resposta o gerente geral 

informou positivamente este feito como vitorioso em atender não somente aos interesses do 

hotel, mas também as expectativas dos colaboradores para com a organização e seu futuro.  

Contudo, quando indagado se o plano de carreira contribui exclusivamente para a 

diminuição do turn over no hotel o gerente respondeu que seria preciso mais que um 

planejamento de carreira para diminuir a rotatividade do setor hoteleiro, já que muitos 
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colaboradores não possuem uma visão de crescimento profissional já planejado e de acordo 

com a visão do hotel, assim sendo, o mesmo apontou como requisitos de ajuda a diminuição 

desta rotatividade no hotel o treinamento setorial, feito por profissionais de destaque no hotel 

ou pela própria equipe de Rh e citou também outros fatores como, remuneração, 

reconhecimento de habilidades, feedbacks, elogios, etc. 

Em relação aos procedimentos do plano de carreira do hotel, o gerente geral respondeu 

que o plano de carreira do Hotel X estrutura-se na qualidade dos serviços a serem prestados, 

assim sendo baseia-se nos pontos chaves de capacitação, entusiasmo, satisfação pelo que 

exerce e comprometimento da equipe, seguindo sua visão e seus valores.  

Partindo para a descrição das ultimas perguntas feitas sobre avaliações de 

desempenho, onde se procurou saber se havia aplicação destas avaliações no hotel, por quem 

eram aplicadas e quais os resultados esperados destas avaliações, o gerente respondeu que as 

avaliações de desempenho são aplicadas anualmente pelos responsáveis dos setores, por meio 

de formulário próprio e questionários dos hospedes disposto na recepção do hotel e nas UH’s. 

Os fatores que para o hotel colaboram para a aplicação das avaliações é o fato de através 

destas determina se os funcionários podem melhorar seu desempenho e após elas indicar, por 

meio de feedback, os pontos a serem trabalhados para seu desenvolvimento no dentro do 

hotel. 

Por fim, através desta pesquisa feita com o Hotel X foi possível constatar que o 

problema disposto foi atendido por meio da resposta do Gerente Geral do hotel, onde o 

mesmo afirma que após a aplicação e com o continuo desenvolvimento do plano de carreira 

no hotel é de fácil observância a melhoria no nível motivacional dos colaboradores, porem o 

plano de carreira é para o hotel apenas um meio de ajuda na diminuição do turn over, 

precisando ainda investir em outros fatores como promoção e remuneração para que seja 

atingido um menor índice de rotatividade. Atingiram-se ainda os objetivos gerais e 

específicos já que foi possível elencar os procedimentos do plano de carreira do hotel, 

averiguar os métodos de avaliações de desempenho e identificar o plano de carreira ajuda o 

hotel a alcançar suas metas, visão e objetivos. 

 

CONCLUSÕES 

O objetivo geral deste estudo foi investigar os resultados do plano de carreira aplicado 

em um hotel de grande porte em Fortaleza-Ce. Todavia para se efetivar a realização desta 
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pesquisa outros aspectos tiveram que ser verificados, como especificados a seguir, 

respondendo a questão indagada no início do estudo. 

O primeiro objetivo específico visou elencar os procedimentos para a capacitação dos 

funcionários do hotel, onde se obteve o resultado em treinamentos setoriais, desenvolvidos 

pelos próprios gerentes dos departamentos  - ou setores – solicitantes. 

O segundo objetivo específico pretendeu averiguar os métodos de avaliação de 

desempenho e promoção dos funcionários conforme o plano de carreira do hotel. Os 

resultados apontaram que as avaliações são de máxima importância para desenvolver 

melhorias no serviço dos colaboradores, apontando os pontos fortes e fracos de cada, 

possibilitando em conseqüência a isso a promoção dos funcionários de destaque no setor, a 

promoção foi tida também como inibidora na rotatividade dos funcionários. 

O terceiro objetivo específico buscou identificar se o plano de carreira contribuiu para 

as metas e missão do hotel, e a pesquisa apontou o resultado positivamente, já que de acordo 

com a visão do hotel o mesmo deseja não somente fidelizar os clientes com serviços 

hoteleiros de qualidade, mas também desenvolver colaboradores reconhecendo e trabalhando 

suas habilidades. 

Mediante a coleta de dados e resultados, o plano de carreiras é entendido como uma 

ferramenta de progressão e melhorias para os funcionários bem como uma ferramenta útil 

para a empresa se solidificar no mercado, uma vez que pode criar vínculos entre seus clientes 

internos e suplantar a ideia de uma empresa que valoriza o humano para os clientes externos.  

Por fim, o plano de carreira potencializa a atuação dos colaboradores de uma empresa, 

fazendo com que eles estejam mais motivados, maximizem sua produtividade, desenvolvam-

se e fiquem mais tempo na empresa. Assim, indiretamente, ele melhora a qualidade do 

produto final, agregando um maior valor a ele e também à gestão da empresa, aumentando 

também a satisfação dos clientes e o reconhecimento do mercado. 

Assim, as afirmações e as constatações da pesquisa, perante as considerações teóricas 

aqui tratadas colaboraram com, o avanço na discussão e implantação do plano de carreira 

dentro das organizações hoteleiras, bem como contribui com a atualização do tema disposto 

para a academia. O plano de carreira é uma ferramenta bastante importante nas empresas que 

procuram melhorias na qualidade dos seus serviços prestados e para empresas que visão ir 

além da imagem de seus produtos, visão através de um planejamento mais estratégico 

destacar no mercado a excelência nos serviços oferecidos a fim de fidelizar seus clientes. 
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O PROCESSO PROJETUAL DE RESTAURO: O CASO DA REITORIA 
DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 
 
Aline dos Santos Rocha 
Arquiteta e Urbanista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA.  
e-mail: linedsr@gmail.com.  

 
Este artigo trata do projeto de Restauração do edifício-sede da Reitoria do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Ifba, tombado em 2008 pelo Instituto 
do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – Ipac, e onde funcionou o Colégio Marista por 
mais de 100 anos.  

A proposta de intervenção aqui abordada foi resultado do projeto do Mestrado 
Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos, defendido 
pela autora em 2013, pela Universidade Federal da Bahia – Ufba, e consistiu na adaptação do 
conjunto arquitetônico pré-existente ao funcionamento da reitoria do Ifba. O projeto teve 
como referência a preservação das características que levaram ao tombamento do bem, assim 
como a mitigação de impactos socioambientais locais, considerando as restrições aplicáveis 
aos bens tombados pela legislação estadual. 

Para a elaboração da proposta, foi realizado o estudo da legislação pertinente ao 
edifício, pesquisa do histórico da edificação e do bairro do Canela, onde a mesma está 
inserida, atualização do seu levantamento cadastral e dos sistemas construtivos, diagnóstico 
do estado de conservação, e elaboração do programa de necessidades do Ifba, baseado no seu 
Regimento Interno. 

Por fim, o trabalho visa a ressaltar a importância da valorização do patrimônio cultural 
e lembrar que, sendo o Ifba um Órgão que desempenha importante papel no sistema nacional 
de educação pública técnico-tecnológica e superior, o mesmo deve colaborar com a 
salvaguarda e conservação dos bens patrimoniais sob sua tutela e, consequentemente, da 
cultura e educação da população. 
Palavras–chave: Ifba, patrimônio cultural, restauração, refuncionalização. 
 

RESTORATION PROJECT PROCESS: The Rectory of the Federal 
Institute of Bahia. 
  

This article deals with the Restoration Project of the headquarters building of the 
Rectory of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Bahia - IFBA, 
heritage site listed in 2008 by the Institute of Artistic and Cultural Heritage of Bahia - IPAC, 
and where the Marist College has been based for more 100 years. 

The intervention proposal addressed here was the result of Professional Master Project 
in Conservation and Restoration of Monuments and Historic Centers, defended by the author 
in 2013, the Federal University of Bahia - UFBA, and was the adaptation of the pre-existing 
architectural complex to the operation of rectory of the IFBA. The project had as reference the 
preservation of the characteristics that led to the heritage site listing of the building as well as 
the mitigation of local social and environmental impacts, considering restrictions on heritage 
site listing by state law. 

In developing the proposal, a study was conducted of the relevant legislation to the 
building, research of the building history and of the Canela neighborhood, where the building 
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is located, update of its cadastral survey and construction systems, diagnosis of the 
conservation status, and preparation of IFBA needs program, based on its internal regulations. 

Finally, the work aims to highlight the importance of enhancement of cultural heritage 
and remind that IFBA, as an organization that plays an important role in the national system 
of technical and technological public education and higher education, should cooperate with 
the protection and conservation of the equity assets under its tutelage and, consequently, 
culture and education of the population. 
Keywords: Ifba, Cultural Heritage , Restoration , Re-functionalization. 
 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo explana sobre a proposta de intervenção que visa à adaptação do uso 

do antigo Colégio Marista, localizado no bairro do Canela, em Salvador, à nova função de 

sede da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba). O 

edifício foi tombado, em 2008, pelo Governo do Estado, após apelo da Associação de Pais e 

Mestres do Colégio Marista de Salvador (Apamema) que temia a demolição do antigo colégio 

para a construção de torres de edifícios residenciais no local. Com o tombamento, a 

construtora, que negociava a compra do colégio, recuou, desistindo da aquisição. Então, em 

2009, o Ifba adquiriu o imóvel e, em 2010, a reitoria do Instituto passou a ocupar o edifício, a 

fim de suprir as demandas da nova estrutura do Órgão por espaços. Com o objetivo de atender 

a esta demanda, o projeto de Restauração propôs a recriação do edifício e de seus espaços 

externos, procurando remeter às características da tipologia escolar, bem como valorizar os 

elementos peculiares ao período de transição entre a Arquitetura Tradicional e a Arquitetura 

Moderna.  

 

Figura 1. Foto do complexo onde abrigou o 
Colégio Marista e atualmente abriga a reitoria 
do IFBA. UFBA, 2013. Autor: Aline Rocha 
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METODOLOGIA 

Anterior ao projeto de restauro do antigo Colégio Marista, foi necessária a elaboração 

do diagnóstico do local através do cruzamento dos diversos dados levantados na edificação 

por meio de pesquisa histórica, levantamento cadastral, do estado de conservação dos 

materiais e dos aspectos físico-ambientais do contexto no qual o prédio encontra-se inserido.  

Primeiramente, foi dado início à pesquisa histórica, que contempla o histórico 

construtivo do edifício, a partir do qual foram elaboradas plantas cronológicas esquemáticas 

das construções. O histórico foi construído a partir de pesquisa realizada nos Arquivos 

Públicos do Estado e do Município, onde foram encontradas escrituras do imóvel desde que 

este foi adquirido pelos Irmãos Maristas e projetos de reforma do colégio, datados do início 

do século XX; em Bibliotecas, com consultas a textos e imagens de livros, periódicos e 

trabalhos acadêmicos.  

 

 

Figura 2. Proposta de acréscimo do 2º 
andar e sótão (1906). Material 
encontrado no Arquivo Municipal. 
UFBA, 2013. Fonte: Fundação Gregório 
de Mattos. 

 

Quanto ao levantamento cadastral do edifício, foi realizada a atualização e 

complementação de plantas existentes; o levantamento do estado de conservação foi obtido 

por meio de observações visuais in loco e de fotografias, pelas quais foi possível preparar o 

mapeamento das patologias dos materiais e de umidade, o que contribuiu para a elaboração do 

diagnóstico. Foram realizados ensaios laboratoriais para o conhecimento das técnicas e 
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materiais construtivos da edificação. Auxiliou, ainda, na construção do diagnóstico, a 

realização de entrevistas com ex-alunos do colégio, bem como a coleta, análise e 

sistematização dos dados relativos às características da região, como uso do solo, gabarito de 

altura, sistema viário, etc. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao longo da sua existência o edifício sofreu diversas intervenções, o que fez com que 

perdesse algumas características originais, sobretudo as neoclássicas, quais sejam: porão alto; 

simetria; portas e janelas com modenaturas em massa; a porta central com verga em arco 

pleno, destacando-se das janelas alinhadas, em verga reta; escadaria tipicamente neoclássica 

saliente à fachada frontal, que dava acesso à porta central; edifício isolado no lote, com 

presença de área verde e provável platibanda. 

 

 

Figura 3. Feição neoclássica do 
edifício nos primórdios do 
funcionamento do Colégio Marista 
neste local. UFBA, 2013. Fonte: Mais 
de Salvador 
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Tais intervenções fizeram com que houvesse o acréscimo de elementos típicos de 

épocas distintas, entretanto, as características que prevalecem correspondem ao período do 

início do século passado.  

Atualmente, o imóvel possui feição do período de transição entre a arquitetura 

tradicional eclética e a moderna do início do século XX, denominada por alguns estudiosos, 

de protomoderna: “[...] com feições de tardio ecletismo arquitetônico conjugado com a 

protomodernidade que o uso do concreto armado conferiu às edificações da época” (SENNA, 

2008).  

Foram realizados, ainda, ensaios de laboratório, através dos quais foi possível 

identificar os tipos de argamassa utilizados em períodos diferentes, das quais duas, retiradas 

de locais relativamente próximos, mostraram-se com comportamentos e composições 

similares, o que leva à hipótese de serem originadas do mesmo período ou de períodos 

próximos da construção ou reformas. 

 

 

Tabela 1. Determinação de traço provável de 
uma das argamassas. UFBA, 2013. 

 

 

Quanto à análise do estado de conservação do edifício, constatou-se que o mesmo tem 

seu trecho mais antigo datado do século XIX e todo o restante dividido em diferentes datas do 

século XX.  
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Enquanto funcionou como colégio, sofreu diversas intervenções ao longo dos anos e 

sempre recebeu manutenção, o que contribuiu para a sua conservação. Entretanto, no período 

em que se encontrou desocupado, o imóvel sofreu degradação pela falta de uso e pela 

depredação das suas instalações. 

Como é comum em outros edifícios, o principal agente causador dos danos estudados é 

a água, que, neste caso, corresponde à água da chuva, proveniente da cobertura.   

Problemas de impermeabilização e falhas no sistema de captação de águas pluviais são 

as causas fundamentais da penetração da água da chuva na edificação.  

Não foram registrados danos vinculados à água ascendente do solo, talvez por ter o 

edifício fundações impermeáveis, ou pouco permeáveis, e/ou por estar localizado em área de 

lençol freático baixo. Somado a isso, o lote possui bom sistema de drenagem, que não permite 

o acúmulo de água na base do edifício.  

Podemos concluir que as maiores razões dos problemas observados são a falta de 

manutenção adequada e a realização de intervenções inadequadas. 

 

CONCLUSÕES 

Após a conclusão do diagnóstico, realizado a partir dos estudos apresentados, foi 

elaborada a proposta de intervenção de consistiu na recuperação do imóvel, procurando: 

 sanar os danos existentes; 

 preservar as características arquitetônicas do bem, conservando os elementos de 

valor histórico ou artístico adquiridos nas diversas intervenções sofridas ao 

longo do tempo; 

 adequar os espaços ao novo uso sem comprometer sua espacialidade e em 

consonância com o ambiente em que encontra-se inserido; 

 elaborar um plano de conservação preventiva, a fim de manter a integridade da 

edificação. 

Optou-se por um projeto de Recriação da Arquitetura, respeitando, contudo, as 

características peculiares à sua antiga função/tipologia educacional, porém, transformando a 

preexistência de forma equilibrada, sem a predominância de um tempo.  

Em suma, o projeto de intervenção do antigo Colégio Marista teve como diretriz geral o 

resgate da unidade potencial do monumento, mesmo que através de ações que permitam uma 
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nova leitura dessa unidade, seja através da supressão de acréscimos nocivos, seja pelo 

preenchimento de lacunas, à luz da Teoria da Restauração. 

 

 

Figura 4. Maquete eletrônica da proposta de intervenção. UFBA, 
2013. Fonte: ROCHA, 2013. 
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RESUMO: Utilizando-se de uma pesquisa bibliográfica, qualitativa e descritiva, este estudo 
objetiva enfatizar e explanar, dados relevantes à constituição e mudança do perfil do 
profissional secretário em detrimento das exigências e peculiaridades do mercado de trabalho 
atual, estabelecendo a relação e a importância da formação acadêmica para o exercício 
profissional de secretário escolar, compreendendo a mudança de sua área de atuação, que 
passa das atividades operacionais para o nível gerencial e estratégico em seu cotidiano 
profissional em parceria com o trio gestor, ilustrando o caráter multidisciplinar e polivalente 
do secretário escolar, bem como sua valia no contexto escolar. Como subsídios fez-se uso de 
entrevistas semiestruturadas. A partir das respostas obtidas, confrontadas com o referencial 
teórico, percebe-se que o secretário é peça chave e elo dentro de qualquer instituição de 
ensino e que para a constituição do perfil que temos hoje e o que é exigido, o secretário, vale-
se de um constante aperfeiçoamento que é uma poderosa ferramenta e um diferencial 
competitivo.  

Palavras–chave: secretário executivo, secretário escolar, formação polivalente e multidisciplinar. 
 
ABSTRACT: Using a literature, qualitative and descriptive research, this study aims to 
emphasize and explain, data relevant to the formation and change of the professional secretary 
profile at the expense of the needs and peculiarities of the current job market, establishing the 
relationship and the importance academic training for the professional school secretary, 
including the change of its area, which passes from operating activities for the management 
and strategic level in their daily work in partnership with the manager trio, illustrating the 
multidisciplinary and multi-purpose secretary school, as well as its value in the school 
context. As subsidies was made using semi-structured interviews. From the answers obtained, 
confronted with the theoretical framework, it is clear that the secretary is the key part and link 
within any educational institution and to the creation of the profile that we have today and 
what is required, the secretary, vouchers is a constant improvement that is a powerful tool and 
a competitive edge. 
Keywords: executive secretary, school secretary, multipurpose training and multidisciplinary. 
 

INTRODUÇÃO 

Desde o início da profissão de secretário, que passa pela velha máquina de escrever até 

o advento das TICS – Tecnologias da Informação e Comunicação, em especial, a internet, 

foram inúmeras e vertiginosas mudanças e transformações significativas referentes a todas as 
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profissões, assim como à função do secretário, que culminam com o reconhecimento da 

profissão por intermédio da Lei 7.377 de trinta de setembro de 1985, complementada pela Lei 

9.261/96.  

No âmbito das organizações educacionais, a função e condição de secretário escolar, 

podem ser compreendidas, a partir da sanção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 

1996, onde se definiu que para o exercício da função de secretário escolar, seria necessária 

uma formação em nível técnico profissionalizante (ensino médio), contribuindo para a 

precarização da profissão, comprometendo a excelência do seu complexo e desafiador 

trabalho. 

Em concordância com tais mudanças, os profissionais tiveram que adequar-se a novos 

métodos, técnicas, competências e habilidades que se incorporaram a sua prática 

administrativa, o que lhes permitiu notoriedade e espaço. Paralelo a isso, houve também a 

busca constante por aperfeiçoamento, que (re) desenhou o perfil do profissional secretário em 

um novo molde mais desafiador, que prima pela excelência na execução das tarefas, mas que 

também participa a nível estratégico da organização juntamente com a gestão. Dando ênfase 

ao pensamento de Kelber (2009): “As empresas buscam profissionais capazes de criar, de se 

desenvolver, de inovar e ter iniciativa. Em outras palavras, querem profissionais capazes de 

gerar valor para a companhia”. 

Assim, este estudo tem como objetivo analisar a formação profissional do secretário 

escolar diante das reais demandas de qualificação advindas hoje, século XXI, contexto 

caracterizado pelas exigências de contínuo aperfeiçoamento profissional, identificando os 

desafios formativos do secretário escolar e descrever o perfil profissional deste, em 

detrimento das metamorfoses e peculiaridades do mercado de trabalho. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia da investigação é de natureza e abordagem qualitativa, como campo 

empírico duas instituições públicas, como sujeitos interlocutores, dois secretários escolares e 

como instrumento de produção de dados, conta-se com a entrevista semiestruturada e a 

observação sistemática. 

Quais procedimentos e comportamentos se procura identificar na atuação de um secretário 

escolar? A sua formação interfere em seu trabalho? Para responder tais questionamentos e como uma 
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forma de confrontar os dados obtidos e relacioná-los à realidade ininterruptamente apresentada por 

meio desse estudo e em conformidade com a revisão bibliográfica pesquisada, foram entrevistados  

dois secretários escolares de níveis de formação distintos, o primeiro com nível superior em 

secretariado, e o segundo com ensino médio regular.  

As entrevistas foram gravadas e transcritas fidedignamente para maior credibilidade e análise 

das respostas obtidas a fim de acarear a teoria e a prática da profissão. 

A coleta e os dados produzidos neste artigo servem de arcabouço para solucionar um problema 

específico, sendo essencialmente primários (MALHOTRA, et al., 2005).  

As entrevistas foram realizadas em abril do corrente ano, sendo o tipo e o método de pesquisa 

utilizada para a abordagem do tema proposto respectivamente, exploratória descritiva e qualitativo de 

pesquisa (GIL, 2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pergunta 01: Quais são suas atribuições em seu trabalho? 
 
Para o entrevistado E1: “Redação, recebimento e envio de documentos oficiais, atendimento ao 

público (presencial e telefônico), prestar assessoramento direto aos gestores da Rede e-Tec do Instituto 

Federal, envio e recebimento de e-mails, cadastramento dos alunos em sistema oficial do governo, 

organização de documentos, gerenciamento de matriculas, organização de reuniões, etc”. 

Para o entrevistado E2: “Declarações, certidões, recebimento e envio de documentos oficiais, 

atendimento ao diretor, professores e pais de alunos, matrículas, organização de documentos e outras 

coisas”. 

A escola é uma organização que a priori, lida essencialmente com pessoas. Depois da família, se 

constitui como a primeira instituição conhecida por qualquer cidadão ainda em tenra idade, 

funcionando como complemento familiar de educação. Por fim, a escola é responsável pela 

universalização do acesso, assim como pela democratização do saber, cabendo-lhe o dever de 

organizar-se para atingir os objetivos da educação, quais sejam: “desenvolver o educando, assegurar-

lhe a formação comum para o pleno exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores” (LDB, art. 22). 

Nesse contexto, e a partir dos relatos, a secretaria escolar, representada na figura do secretário 

escolar tem papel crucial, já que, por meio desta, proporciona-se as primeiras impressões do ambiente 

escolar com a clientela. A partir desse modo de pensar, percebe-se que a influência do secretário 

escolar é vital para a consecução de objetivos e metas do processo escolar, no qual integra com 

maestria, técnicas administrativas e pedagógicas, contribuindo eficazmente para a práxis da missão 

educacional, buscando a primazia da qualidade e execução de seu trabalho laboral, discernindo 

necessidades de soluções. 
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 Devido à abrangência de seu papel na gestão escolar contemporânea, o secretário escolar é 

detentor de uma visão macro e holística do todo organizacional escolar e também das seções que o 

formam, sendo congruente ao seu ofício integrar e inteirar todos os agentes internos (gestores, alunos, 

professores, administrativos) e externos (pais e comunidade em geral) das normativas alusivas à 

unidade escolar. 

Em suas funções diárias, o (a) secretário (a) deve ser mais do que uma pessoa 
encarregada de digitação e correspondência, manutenção do arquivo e atendimento 
de telefonemas Ás vezes, esse profissional é a ponte entre aqueles que tomam as 
decisões gerenciais e os que executarão tais decisões; muitas vezes, porém, toma 
decisões e executa tarefas relevantes e decisivas para a empresa. (MEDEIROS e 
HERNANDES, 1999). 

 

Da organização de seu trabalho corriqueiro, dependem vários setores que integram a instituição 

de ensino. Pois, “não basta limpar, inventar, e organizar, é também fundamental reinstalar a 

informação a partir de uma nova organização, para que o acervo e a conservação condignos sejam 

possibilitados” (Magalhães, 1999).  

Vale ressaltar que toda a vivência prática do secretário, deve esmerar-se por valores éticos e 

legais que assegurem a seguridade e transparência do seu fazer laborativo, uma vez que este manipula 

e tem acesso a documentos sigilosos de toda a comunidade, interna e externa, que figuram a instituição 

de ensino. 
Quando pensamos em ambiente escolar, imediatamente vem à nossa mente as figuras dos 

professores, alunos, diretores, coordenadores, zeladores e vigilantes. Mas um profissional que também 

faz parte desse cenário é repetidamente esquecido. Trata-se do secretário escolar. 

A Secretaria da Escola é o órgão que assume o relevante encargo de manter, com eficiência e 

eficácia, a documentação, a escrituração e arquivos. Ela é o suporte fundamental para o bom 

andamento da Unidade Educativa. É através de seus relatórios, dos seus registros, de sua história e 

organização que a unidade educativa poderá respaldar o seu Projeto Político Pedagógico.  

Assim, o secretário escolar é o profissional idôneo e habilitado responsável por endossar o 

trabalho da secretaria de qualquer unidade escolar. Seu papel reveste-se de indiscutível importância 

para o melhor funcionamento da escola, competindo-lhe a organização e preservação de toda a 

documentação, seja de forma escrita ou digitalizada.  

 É imprescindível relatar que dentro do âmbito escolar, mas do que somente o manuseio de 

documentações e o trato com serviços burocráticos, o secretário escolar, também assumi papel de 

educador, “e como tal, interfere, sobremaneira, na condução das políticas educacionais da escola” 

(GAMA; CARVALHO, 2010). 
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Pergunta 02: A sua função é importante para seu local de trabalho? Por quê? 

Para o entrevistado E1: “Sim. Pois tudo tem que passar pelas nossas mãos ou, pelo menos, 

conhecimento do que se faz dentro da escola para darmos o suporte necessário aos gestores, desde o 

primeiro atendimento direto com o aluno até o trabalho relacionado com outros setores da escola”. 

Para o entrevistado E2: “Sim. Porque meu trabalho é importante para a escola e ele ajuda no 

funcionamento dela também”. 

As respostas elencadas fazem referência à figura do secretário escolar no âmago das instituições 

de ensino, assim, percebe-se que o secretário escolar é essencial para o bom funcionamento da escola. 

Ele é o profissional que é “a cara da escola”, é através dele que se inicia o relacionamento entre todos 

os protagonistas do ambiente escolar: direção, coordenação pedagógica, orientação escolar, 

professores, alunos e a comunidade em geral. Agindo tanto administrativamente, quanto membro do 

trio gestor educacional, confirmando o que diz SHULLAN (2006): 

 

Na hierarquia administrativa dos estabelecimentos de ensino, o secretário vem logo 
depois do diretor. Ele orienta e organiza todo o setor administrativo, assina 
documentos e responde pela escola em diversos assuntos. Por isso, é importante 
aperfeiçoar o trabalho desse profissional. 
 

D’ELIA (2013) afirma que o poder de ascendência do profissional de secretariado, não está 

ligado tão somente à sua posição hierárquica, e sim especificamente, “à sua capacidade de alto 

desempenho, sua forma de comunicação, a agilidade nas resoluções, o conhecimento técnico e a busca 

por aprimoramento”. 

Desta maneira o secretário escolar, como profissional de gestão administrativa, deve ordenar as 

diversas atividades do trabalho da secretaria escolar, organizando o ambiente e administrando de 

forma conexa e em sincronia com os aspectos administrativos, econômicos e interpessoais, 

empregando de forma satisfatória, hábil e segura recursos humanos e materiais colocados ao seu 

alcance. 

O trabalho hodierno do secretário escolar deve está fundamentado na ética e na 

responsabilidade. Uma vez que a este profissional é confiado toda a história institucional do 

estabelecimento de ensino.  

Na gestão escolar coeva, a presença desse profissional é indispensável tanto como ponte, a 

interligar a comunidade escolar interna e externa, potencializando processos administrativos e 

pedagógicos, alicerçando e respaldando as práticas do projeto político pedagógico da unidade escolar 

objetivando o alcance efetivo das propostas estabelecidas, e quanto pré-requisito básico para o 

funcionamento, credenciamento e renovação do credenciamento de qualquer instituição de ensino, 

conforme versa a resolução nº. 191/2010- CEE-DOE/2010 no capítulo II, inciso X. 

Em virtude do que acima foi referenciado, o secretário escolar é cada vez mais requisitado nas 

organizações escolares. Por essa razão, é fundamental que tenha uma visão holística do funcionamento 
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da unidade escolar e com competência e habilidades aumentadas, em sintonia com as novas 

tecnologias que o mercado exige e apresenta.  

Garcia (2000) evidencia a importância desse profissional quando diz que “a profissão é tão 

importante que mesmo com as constantes mecanizações dos escritórios, a secretária sempre estará 

presente manipulando essas novas automações”. 

 

Pergunta 03: Ter uma formação específica na área é importante? Justifique-se. 
Para o entrevistado E1:  “A prática conta muito, com o tempo vai aparecendo as mais diversas 

situações, mas a formação não nos deixa cair no desconhecido, sempre que nos deparamos com esses 

tipos de situação lembramos dos conhecimentos passados dentro de sala de aula. Mas é sempre muito 

importante está se reciclando e atualizando. Daí a importância do curso está voltado para a rotina da 

profissão”. 

Para o entrevistado E2:  “Acredito que seja importante, mas infelizmente não a possuo. O que 

aprendi no meu trabalho foi através da prática diária”. 

Os feedbacks dos entrevistados citam a contribuição que uma graduação acadêmica específica 

tem sob suas atividades laborais e o que a falta desta acarreta em sua profissão.  O mercado de 

trabalho se revela cada vez mais exigente. Assim, ampliar conhecimentos e buscá-los, por meio de 

aperfeiçoamento, é fator imprescindível para o planejamento de carreira. Com o secretário executivo 

não é diferente. 

Múltiplos são os conhecimentos que compõem a formação do profissional secretário e que se 

relacionam entre si para a concepção de um agente singular. A grade curricular da graduação em 

tecnologia de secretário executivo, por exemplo, é composta por docentes de diversas áreas, como 

administração, ciências contábeis, direito, relações públicas, língua portuguesa, recursos humanos, 

línguas estrangeiras etc. que inter-relacionam suas áreas específicas de saber, para que as mesmas 

corroborem para a formação heterogênea do secretário executivo. 

E é essa formação generalista que o profissional de secretariado recebe no meio acadêmico, que 

o permite atuar em diferentes áreas, lidando também com diferentes processos em diversos tipos de 

organizações, incluindo-se nesse panorama também, as instituições educacionais.

 Hodiernamente, o secretário executivo deve ser multifuncional, polivalente, ter visão holística 

e agir integradamente, o que é de conformidade com o que diz Castelo (2008):  

 
Devido à sua formação, capacitação, atuação e maximização dos processos 
sempre direta ou indiretamente o profissional de secretariado executivo gera 
mudanças no âmbito organizacional e quando, ao contrário, as recebe, está 
pronto para acatá-las, aprender mais e abrir novos caminhos e possibilidades de 
trabalhos.  
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E é complementado por Orth (2007) “Considerando as atuais exigências do mundo do trabalho, 

todas as profissões vêm sofrendo alterações significativas. É neste contexto que surge o profissional de 

Secretariado Executivo e suas múltiplas áreas de saber.”. 

 Dessa maneira, a atuação do profissional secretário depende extraordinariamente de sua 

formação acadêmica, voltada para a concepção de um profissional: gestor, assessor, consultor, 

empreendedor, agente de mudanças, polivalente, participativo, com características ecléticas e que 

conseguem conciliar a execução de tarefas rotineiras com outras de cunho gerencial. E mais ainda, que 

anseia por conhecimento e o busque incessantemente sempre tendo convicção de seu papel e 

importância dentro da organização como elo, “sugerindo, realizando e proporcionando as alterações 

necessárias para o alcance dos objetivos da organização e dos executivos’’ (CASTELO, 2008). 

Um novo padrão profissional do secretário executivo começa a ser traçado com a ascensão de 

novas tecnologias e em função dos desafios e problemáticas que as gestões organizacionais 

demandam. Vemos, a partir daí, a mudança do viés de atuação do secretário que se desloca das 

atividades meramente tecnicistas, para atividades de cunho diagnóstico e diretivo, aliados as velhas 

práticas operacionais. 

O novo perfil do secretário está condizente com as mudanças exigíveis pelo mercado de 

trabalho, como ressalta Portela (2006), “um profissional polivalente e atualizado, com capacidade 

produtiva, em busca de resultados, que não só recebe ordens, mas orienta e dá opinião”. O secretário 

está inserido nas organizações e como tal deve estar “apto a perceber, refletir, decidir e agir de 

maneira assertiva’’ (BISCOLI; CIELO, 2004). 

 A formação acadêmica contribui sobremaneira para o exercício pleno da atividade de 

secretário escolar, pois efetivamente, fornece os subsídios necessários para embasar e aliar teoria a 

prática da profissão dentro e no contexto escolar, ampliando, dessa maneira, o campo de atuação, além 

de ser um fator positivo e diferencial no nicho de mercado. 

 

Pergunta 04: Sua formação contribui para a realização de suas atividades laborais? Se sim, 

de que forma? 

Para o entrevistado E1: “As noções repassadas em sala de aula são importantíssimas. O 

equilíbrio da teoria apresentada em sala de aula e a realidade das escolas servem para a prestação de 

uma atividade/serviço bem desempenhado. Desde a formação até a personalidade do profissional 

interfere no trabalho desempenhado”. 

Para o entrevistado E2: “Se eu tivesse um curso superior na área que eu trabalho, seria 

maravilhoso. Porque com certeza ele me auxiliaria a entender o que e como devo fazer. Como 

não tenho tive que aprender suando muito e observando para não fazer coisa errada o que é 

muito ruim para mim, porque a direção da escola quer resultados que muitas vezes eu não sei 

fazer, por isso não posso dá”. 
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Confirmou-se que ao se correlacionar os dados coletados a partir das informações fornecidas 

pelos entrevistados e dos pressupostos apresentados e confrontados intermitentemente com a 

bibliografia elucidada, somando-se ao conhecimento empírico, que há uma necessidade latente por 

qualificação. E que esta necessidade, reflete-se sobre os saberes e práticas indispensáveis para o 

exercício da profissão e sobre as mais diversas formas de se mensurar a capacidade e eficiência do 

secretário escolar.  

A falta de preparo do secretário escolar, muitas vezes acarreta a não inserção desse profissional 

no contexto escolar e sua não valorização como capital intelectual das instituições de ensino, sejam 

elas públicas ou particulares. 

Com esse enfoque, a formação do secretário contribui substancialmente para a ampliação do 

seu campo de trabalho e para sua profissionalidade e profissionalização. Pois, profissionalizar-se não 

é e não pode ser apenas sinônimo de competências e habilidades técnico-científicas, mas acima de 

tudo, “deve significar compromisso” (GENTILE, 2008). 

As constantes mudanças no mercado de trabalho e no ambiente organizacional, os crescentes 

desafios tecnológicos e a integração global dos mercados criam a necessidade de formação continuada 

e especializada. Nesse ambiente de alta competitividade e complexidade, é fundamental que os 

profissionais tenham conhecimento técnico e compreensão da sua área laboral. Nesse sentido, é de 

suma importância uma busca incessante por preparo, buscando a melhoria profissional e sua 

valorização como consequência, de modo a criar condições propícias ao crescimento e soluções 

inovadoras para situações individuais e em grupo no ambiente organizacional. 

Afinal, o mercado atual busca profissionais com “competência para: assessoramento – 

capacidade para atuar junto aos outros. De decisão/gestão – com conhecimento das funções 

gerenciais.” (AZEVEDO, 2004). 

CONCLUSÕES 

Apesar de que, por vezes e variáveis motivos seu trabalho não obtenha o merecido 

reconhecimento, o secretário escolar é fundamental na comunidade escolar. É por meio dele que 

acontece o primeiro contato e primeiras impressões das instituições de ensino. 

As várias expectativas que se tem quanto ao trabalho desse profissional, refletem a mudança do 

seu perfil e de suas atribuições funcionais, pois esse novo desenho profissional implica em maior 

autonomia e poder decisório.  

O que é exigido desse profissional atualmente vai além do que é aprendido no meio acadêmico. 

Ao acrescentar novas competências em seu fazer laboral, o secretário escolar, segue as metamorfoses 

do mercado de trabalho, ocorridas a partir dos avanços tecnológicos e da rápida incrementação e 

difusão do conhecimento, o que gerou uma série de fatores que refletiram diretamente nas atividades 
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do profissional secretário. Assim, esse profissional busca uma formação contínua para atender às 

diferentes demandas que o cargo exige. 

O novo (a) secretário (a) é consciente do seu papel interno na escola. Em seu rol de 

especificidades, estão habilidades gerenciais fortemente definidas que buscam alcançar os objetivos e 

metas propostos de forma global no Projeto Político Pedagógico da instituição escolar. 

Desse modo de pensar, compreende-se que a formação acadêmica, é sem sombra de dúvidas, 

um diferencial no mercado e um fator de crescimento profissional, pois esta permite ao profissional 

que a possui tirar proveito dos conhecimentos adquiridos de forma que possibilitem um melhor 

desempenho em suas atividades, além de relacionar a teoria acadêmica e a prática laboral. 

No entanto, faz-se necessário um estudo mais aprofundado sobre o tema, de modo a 

quantificar e qualificar de forma mais clara a efetiva importância e relevância do trabalho do 

secretário escolar no ambiente escolar, como também de aumentar o universo estudado. 

 

REFERÊNCIAS 

AZEVEDO, Ivanize; COSTA, Sylvia Ignácio da. Secretária – um guia prático. 4 ed. 

BISCOLI, Fabiana Regina Veloso; CIELO, Ivanete Daga. Gestão organizacional e papel do 
secretário executivo. Revista Expectativa. Toledo: Ed. Unioeste, vol. 03, nº, p. 11-19, 2004. 

BRASIL. Lei Nº 7.377, de 30 de setembro de 1985. Dispõe sobre o exercício da profissão de 
secretário e dá outras providências. (1985).  

CASTELO, Márcia Janaina. A formação Acadêmica e a Atuação Profissional do Secretário 
Executivo.  

D’ELIA. Bete, AMORIM. Magali, SITA. Mauricio. Excelência do Secretariado: A importância da 
profissão nos processos decisórios. São Paulo: editora ser mais, 2013. 

FERNANDEZ, R. ; MAGALHÃES, J.(org.) Para a história do ensino liceal em Portugal. Braga, 
Portugal: Universidade do Minho,1999. 

GAMA, João C. & CARVALHO, Marly da Rosa. Momentos do Pensar e do Agir no Cargo de 
Secretário (a) Escolar, na Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Florianópolis, junho 
de 2010, 7p.  

GARCIA, E. SILVA, E. Secretária Executiva. Editora IOB-Thomson, 2005. 206 páginas. 

GENTILE, Paola. Da ética como método de trabalho. Revista Nova Escola. Disponível em: 
<http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/0153/aberto/mt_244108.shtml.>. Acesso em: 08 mai. 2016. 

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ªedição.2 reimp.São Paulo. Atlas 2010. 

KELBER. Dieter. O profissional secretário. Importância e qualidades.  Disponível em: 
<http://www.risacontabilidade.com.br/noticias/autor/dieter.kelber.html>acesso em 9 jun.2016. 

MALHOTRA,N.K. Introduçãoá pesquisa de marketing. São Paulo: Pearson Prentice. Hall, 2015. 



 

11630 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

MARANHÃO. Parecer 191/2010 – Conselho Estadual de Educação do Maranhão. DOE/2011. 
Capítulo II, inciso X. 

MEDEIROS, João Bosco. HERNANDES, Sônia. Manual da Secretária Lei nº. 9.261/96. 7 edição. 
São Paulo: atlas, 1999. 

ORTH. Afonso Inácio. Planejamento e gerência de processos. Editora edipucrs. Ed. 179ª. 1º volume, 
2009. 

PORTELA, K. A; SCHUMACHER, A. J. Ferramentas do secretário executivo. São Paulo: Viena, 
2006.   

SCHULLAN, Ana Lúcia. Secretaria da Educação atualiza profissionais do setor administrativo 
das escolas públicas. Disponível em: <http://www.agenciadenoticias.pr.gov.br>>. Acesso em 30 de 
maio. 2016. 



 

11631 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

O TERCEIRO SETOR COMO EXECUTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
SOCIAIS NA CONSTRUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO JUSTO E 
SOLIDÁRIO 
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RESUMO: As políticas públicas sociais direcionadas ao terceiro setor são viabilizadas através das 
alternativas de programas e projetos desenvolvidos, no sentido de fomentar com eficiência e eficácia o 
fortalecimento da construção do processo de descentralização originário da reforma do Estado de 
Direito brasileiro dentro do contexto dos princípios do desenvolvimento justo e solidário. E, através da 
interação dessas ferramentas e agentes sociais que torna possível o compartilhamento da visão de 
sociedade com base nos valores da justiça social e participação cidadã. A relevância do presente 
estudo tem a finalidade de conhecer a atuação do terceiro setor evidenciando-o com as organizações 
sociais que compõem o referido setor no município de Parnaíba-PI, e suas respectivas interações das 
políticas públicas sociais no enfoque de desenvolvimento justo e solidário, e, resultante desse processo 
investigativo elencar as implicações diagnosticadas nos seus projetos fomentados por tais políticas. 
Palavras–chave: Politicas Públicas, Terceiros Setor, Desenvolvimento. 
 

THE THIRD SECTOR EXECUTOR OF SOCIAL PUBLIC POLITICS IN 
THE CONSTRUCTION OF THE DESENVOLVAND JUST SOLIDARY  
 

ABSTRACT: The directed social public politics to the third sector are made possible through 
the alternatives of programs and developed projects, in the direction to foment with efficiency 
and effectiveness inside the strengthening of the construction of the originary process of 
decentralization of the reform of the Brazilian of the context of the principles of development 
and just solidary Rule of law. E, through the interaction of these tools and social agents that 
on the basis of becomes possible the sharing of the society vision the values of social justice 
and participation citizen. The relevance of the present study has the purpose to know the 
performance of the third sector evidencing it with the social organizations that compose the 
cited sector in the city of Parnaíba-PI, and its respective interactions of the social public 
politics in the approach of and just solidary development, and, resultant of this investigative 
process to List the implications diagnosised in its projects fomented for such politics. 

KEYWORDS: Public politics, Third Sector, Development. 
 
INTRODUÇÃO 

Em função das deficiências dos modelos de governança pública brasileira, outros 
agentes, estes originários da sociedade civil, estão a se constituírem entre os promotores do 
desenvolvimento justo e solidário sustentado nos pilares ambiental, social, econômico. Essa 
realidade se tornou possível, a partir da adoção do atual paradigma de gestão na 
Administração Pública, dita como gerencial, a qual permitiu, em consonância com os 
pressupostos do sistema democrático estabelecido à luz Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, a participação social legitima na governança da res pública. 

A participação popular, enquanto direito consagrado pela atual Constituição Federal de 
1998, ficou mais intrínseca a partir relação entre as organizações sociais com o Estado que 
pode ser considerada como recente, pois ganhou notoriedade a partir década de 1990. 
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Entretanto, a relação vem se modernizando através das políticas públicas sociais firmadas, 
sendo estas um conjunto de intenções governamentais e das ações desenvolvidas pelos 
agentes sociais (terceiro setor) que vem demonstrando circunstâncias expressadas na qual 
passam a existir o diálogo e a colaboração para o alcance da eficácia de tais políticas. 

Para Carvalho (2003), essa relação trata do surgimento das organizações sociais não 
subordinadas ao governo, as quais desenvolvem atividades de interesse público e implica, 
portanto, na criação de uma instância de mediação entre o Estado e os princípios do welfare 
state (bem estar social) que aquele não consegue satisfazer em sua totalidade. Tais 
organizações tiveram seu crescimento nos anos finais da ditadura no Brasil, e, da relação com 
o Estado têm resultado experiências inovadoras na solução de dificuldades, principalmente 
nas vertentes sociais e ambientais, constituindo assim uma nova fonte de legitimidade. 

Assim, a nova composição da gestão pública é formada pelo Estado, caracterizado 
como o primeiro setor. O segundo setor é dito como o privado, ou seja, aquele que 
potencializa a maximização da lucratividade monetária do negócio empresarial, e que também 
possui suas iniciativas de responsabilidade com finalidade social e alguns vieses ambientais. 
E, completando o tripé dos setores tem-se ainda o terceiro setor formado pelas organizações 
sociais. 

Nos dias atuais, em decorrência do novo “marco regulatório do terceiro setor”, Lei nº 
13.019, de 31 de julho de 2014, que apenas aguarda a data definitiva para começar a vigorar, 
as organizações cuja não tem finalidade lucrativa e, portanto apresentam a configuração que 
as validam como o terceiro setor tem a nomenclatura de organizações sociais. Essa 
qualificação recomendada e presente no ordenamento jurídico traz o sentido que tais 
organizações são oriundas da sociedade civil e apresenta o interesse público, cujo objetivo é o 
atendimento de alguma necessidade social ou a defesa de direitos difusos ou emergentes. 

Em termos da ordem jurídica brasileira, configuram-se como organizações sociais do 
terceiro setor, entidades sem fins lucrativos – ESFL, como as associações, e as fundações de 
direito privado, com autonomia e administração própria. Tais organizações e agrupamentos 
sociais cobrem um amplo campo de trabalho e atividades na participação da gestão pública 
democrática, vista como concepção contemporânea do sistema democrático. 

A partir desse estudo, se buscará conhecer junto ao terceiro setor técnicas avaliativas 
com a finalidade de ponderar o(s) resultado(s) e/ou o impacto(s) sobre o público de interesse 
(stakeholders), observado ainda, como após a finalização do fomento da política pública os 
beneficiários alvos dos projetos visualizam a satisfação de suas demandas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para atingir o objetivo proposto neste trabalho, a pesquisa teórica do tipo exploratória 
bibliográfica pertinente a temática de gestão pública, políticas públicas sociais, terceiro setor, 
e que enfoquem o desenvolvimento justo e solidário. Em conformidade com os objetivos 
propostos, a pesquisa será realizada de modo descritivo-explicativa, a fim de caracterizar o 
fenômeno das práticas das políticas públicas sociais voltadas ao terceiro setor, identificando 
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os fatores que contribuem para o processo de estabelecimento da relação e interação entre o 
primeiro, segundo e terceiro setor. 

De acordo com Prodanov (2013), a pesquisa descritiva procura classificar, explicar e 
interpretar fatos que ocorrem, permitindo o pesquisador apenas o registro e descrever os fatos 
observados sem interferência direta ou indiretamente na mesma. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Contextualização histórica 

Os progressos são inegáveis na democracia brasileira, mas foram lentos, e nos dias 

atuais a situação desconfortável incomoda no sentido que deixam amostra o longo caminho 

que ainda falta ser percorrido na perspectiva de resolver as problemáticas do desenvolvimento 

(CARVALHO, 2003). Assim, a sociedade passou a se organizar para buscar garantir seus 

anseios e direitos que não são tratados como de todos e que o Estado como único responsável 

não foi competente em garantir a todos os benefícios sociais, políticos, econômicos e 

ambientais. 

A partir da Administração Pública Gerencial, o Estado brasileiro, com o intuito de 

concentrar a sua atuação em áreas indispensáveis, concede as organizações sociais de não 

lucratividade econômicas, por meio da descentralização, a responsabilidade em executar 

funções antes de responsabilidade do Estado, a fim de aumentar a eficiência dos serviços. 

Nessa concepção, a nova abordagem de gestão na esfera pública do ponto de vista de Barbieri 

(p. 106, 2008) “o qual se encontra calcado numa Administração que prima pelos valores de 

eficiência e qualidade na prestação dos serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma 

cultura gerencial na Administração Pública”.  

No Brasil, desde os anos de 1970, são nítidas as dificuldades públicas em destinar 

recursos que viabilizassem a política do bem-estar social. Mas o declínio da ditadura militar, e 

com a redemocratização, as políticas sociais vem refletido conquistas sociais expressadas na 

Constituição Brasileira de 1988 com a redefinição do Estado brasileiro destinado a assegurar 

o exercício dos direitos sociais, individuais, o bem-estar, o desenvolvimento (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2008). 

Os grandes movimentos da sociedade civil se deram a partir dos anos de 1970, como 

oposição do Estado autoritário, isto é, o regime militar, através dos movimentos de aspiração 
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de ações voltados a melhoria da qualidade de vida, defesa de direitos e luta pela democracia, 

chegando à década de 1990 com a conquista da redemocratização a exemplo das eleições 

diretas. O movimento dos cidadãos produz uma nova experiência de democracia, cobra um 

novo padrão de atuação aos governos e intensifica formas de parceria entre estado, mercado e 

sociedade (NOBRE, 2004). 

Corroba com a abordagem Lopes (2005) destacando que o mundo, além dos 

denominados fatores clássicos como terra, o capital, o trabalho e o conhecimento, necessita 

avançar por meio da justiça e solidariedade para produzir mudanças significativas na forma 

desenvolvimento e, assim, repartir o que tem e o que sabe. Ressalta, portanto, que as políticas 

públicas sociais devem considerar as diferentes identidades e culturas e ser empregadas como 

estratégias para o desenvolvimento justo e solidário. 

Assim, devido às condições de não efetivação da ação pública, a partir da década de 

1990, o Brasil experimentou a explosão das políticas públicas sociais, impulsionada pela 

transição democrática em decorrência do modelo brasileiro de desenvolvimento, 

redistribuindo a ação governamental, ou seja, a sociedade civil organiza-se para cuidar de si 

própria.  

Neste passo, foram justamente às organizações sociais que passaram a compor o 

terceiro setor, e, contribui para a eficácia social no que tange as ações comumente coletivas de 

proteção ao meio ambiente, infância, juventude, promoção dos direitos humanos, cidadania, 

cultura e aos demais direitos sociais de caráter sociais garantidos na Constituição Federal de 

1988 (TEIXEIRA, 2010). 

A construção descentralizada da gestão pública por meio das politicas públicas sociais 

voltadas ao terceiro setor pressupõe uma coordenação mais eficiente, na busca de integrar um 

modelo racional, equitativo, participativo que tem como finalidade o desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições do fortalecimento de vínculos comunitários.  

Na visão de Teixeira (2002), as políticas públicas sociais são como diretrizes e 

princípios norteadores da ação do poder público e suas relações com a sociedade, mediante 

agentes sociais, que envolvem recursos públicos destinados para ser empregados na 

construção do desenvolvimento em conformidade com as demandas fluídas das comunidades 

locais. 
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Na visão de Esping-Andersen (1995), o Estado de Bem Estar Social brasileiro, a partir 

da década de 90, por meio das políticas sociais brasileiras superaram a ideia da antiga visão de 

proteção social para novas concepções de justiça social e participação cidadã. A construção 

desse conquista foi a partir da eficiência das organizações existentes em prol da democracia 

de desenvolvimento justo e solidário. 

As transformações que ocorrem na governança pública imputa à sociedade 

experimentar uma convivência diferente e plural, por meio de uma efetivação das políticas 

públicas sociais, entendida como a capacidade de desenvolvimento, compreendendo os 

estímulos para novas transformações da sociedade. A despeito das transformações e as 

perspectivas, corroba Habermas (1984) que, o processo democrático de construção das 

políticas públicas sociais no Brasil vem contribuindo para ampliar as múltiplas possibilidades 

em torno das relações entre Estado e sociedade civil. 

No impulso de maximizar a governança pública e reformular suas instituições, a 

sociedade civil é a principal fonte de inovação social, dessa forma, a sua atuação organizada 

da mesma de forma voluntaria é conhecida como o novo setor. Assim, com a experiência 

local, bom senso, a abordagem sistêmica a incluir o enfrentamento de novas situações e de 

polarização para constituir uma real agenda de desenvolvimento e mudança na sociedade do 

local para perspectivas de impactos globais (HENDERSON, 2011). 

Dessa forma, o Estado demonstra o reconhecimento das organizações sociais como 

canais sem fins lucrativos para firmar ações, considerando sua identificação diferente 

instrumento de investimentos para potencializar a concretização de uma parceria, onde o 

Estado disponibiliza recursos e o terceiro setor com suas competências específicas colocam 

em prática seus projetos de interesse público. 

 

Sociedade e Políticas Públicas 

As sociedades, então, devem se organizar cada vez mais profundamente em forma de 

organizações sociais para propor-se as inovações que visem ao desenvolvimento em benefício 

de todos. Dentre as alternativas para as comunidades que buscam o verdadeiro 

desenvolvimento justo e solidário é necessário o compromisso colaborativo que deve estar 

sob a égide em assumir o papel no processo de maximizar suas capacidades na perspectiva da 

construção de capacidades de novas situações. Nessa perspectiva, de acordo com Lopes 
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(2005), as estratégias devem ser amplas, holísticas e de longo prazo, pois políticas públicas 

sociais catastróficas não contribuem para o desenvolvimento. 

Os cidadãos comuns quando organizados como agentes sociais se mostram capazes de 

participarem dos debates voltados para a formulação de políticas públicas sociais, ao passo da 

evidenciação da necessidade de uma deliberação pública permanente na busca pela construção 

do welfare state, no sentido que o “público” um meio discursivo para a solução das 

problemáticas das sociedades democráticas. Na ênfase de processo, segundo Carvalho (2003), 

o mesmo não deve feito contra o Estado, ele deve ser feito com o Estado na direção da 

colaboração entre sociedade e Estado. 

Com o crescimento demasiado nas duas últimas décadas das políticas públicas de cunho 

social como ferramentas para o desenvolvimento justo e solidário, torna-se indispensável 

dentro do terceiro setor um estudo que busque compreender as concepções e funções de tais 

políticas, por meio da investigação do desenvolvimento nas comunidades participantes desse 

processo e as suas implicações sociais, ambientais, politicas e econômicas. 

No âmbito da gestão pública, as políticas públicas sociais voltadas para o terceiro setor 

é um processo de chances formatadas em função da capacidade da própria sociedade civil ser 

a promotora de suas conquistas sociais, politicas, econômicas e ambientais permitidas pela 

contribuição do primeiro e segundo setor, sobre novas formas de interação. Assim, a essência 

para o desenvolvimento justo e solidário é compreendido como uma constante expansão das 

oportunidades individuais e das sociedades, destacando-se a promoção e a defesa dos mesmos 

(LOPES, 2005). 

A atuação do terceiro setor evidenciando-o com as organizações sociais que compõem o 

referido setor no município de Parnaíba-PI, e suas respectivas interações das políticas 

públicas sociais no enfoque de desenvolvimento justo e solidário, e, resultante desse processo 

investigativo elencar as implicações diagnosticadas nos seus projetos fomentados por tais 

políticas.  

Portanto, as experiências com resultados eficazes de desenvolvimento justo e solidário 

no município de Parnaíba-PI decorrem de um ambiente social favorável, onde os atores 

sociais e a comunidade estão todos em torno de determinado objetivo comum. Por isso, o 

desenvolvimento depende da capacidade dos envolvidos se organizarem para realizarem as 

transformações da realidade, com base nas suas potencialidades. E atualmente, o 

desenvolvimento de uma localidade é incentivado através das políticas públicas sociais, em 

um processo de interação e sinergia entre a qualidade de vida da população local, geração de 

renda e conhecimento.  
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Nessa conotação, no município de Parnaíba, o segundo maior do estado do Piauí, 

situado na região norte do referido estado, são desenvolvidos projetos do terceiro setor através 

de políticas públicas sociais. Essa realidade é possível através das organizações sociais que 

formam o terceiro setor no citado município, que por meio de suas propostas de cunho social, 

ambiental e econômico, demandas pela comunidade local, buscam implementar ações na 

construção do desenvolvimento justo e solidário.  

 

CONCLUSÕES 

O surgimento das organizações sociais foi necessário a partir do desenvolvimento que 

provocou a abertura de um novo espaço situado entre o Estado e o mercado, caracterizado 

pela discussão livre e racional e no qual as opiniões se legitimariam a partir de agentes sociais 

através de argumentos racionais sustentados em meio à racionalidade do debate público da 

coletividade (HABERMAS, 2003). 

Nesse contexto, ganha importância e cada vez mais notoriedade as políticas públicas 

sociais, voltadas ao terceiro setor, com enfoque ao indivíduo (coletividade) e a sociedade no 

sentido que as mesmas existem como ferramentas das estratégias de desenvolvimento justo e 

solidário. 

As políticas públicas sociais direcionadas ao terceiro setor são viabilizadas através das 

alternativas de programas e projetos desenvolvidos, no sentido de fomentar com eficiência e 

eficácia o fortalecimento da construção do processo de descentralização originário da reforma 

do Estado de Direito brasileiro dentro do contexto dos princípios do desenvolvimento justo e 

solidário. E, através da interação dessas ferramentas e agentes sociais que torna possível o 

compartilhamento da visão de sociedade com base nos valores da justiça social e participação 

cidadã. 

Henderson (2011), aborda os assuntos ambientais, sociais, culturais e políticos entre os 

governos e suas nações como temáticas reais que comumente se tornaram globais. Considera 

que tais assuntos não podem ser tratados isoladamente, ou seja, por uma única nação. O autor 

menciona que o potencial e os aspectos positivos da globalização é a rápida proliferação do 

conceito de desenvolvimento com o enfoque da justiça e solidariedade. Para tanto, quem tem 

dado maior contribuição para essa atual realidade é o terceiro setor, o qual provoca em modo 

imperativo as responsabilidades pelos agravantes preponderantes de suas atividades do 

primeiro e segundo setor. 

Portanto, para ampliar as alternativas reais de propagação real do processo de 

desenvolvimento é fundamental considerar a capacidade humana de ser o protagonista de suas 
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próprias atuações com respeito as suas distinções culturais e sociais, pois não é somente a 

ineficiência estatal que impossibilita o cumprimento com as realizações sociais, mas um misto 

de combinações.  

As políticas públicas sociais são instrumentos minimizadores dos setores da sociedade 

que se encontra em estados vulneráveis. Corrobando com essa ideia, Heidemann (2009), 

ressalva que a definição de política pública é caraterizada por dois elementos, a intenção e 

ação, visto que, para o resultado daquela é essencial existirem ações, ou seja, a materialização 

da intenção, embora possa ocorrer uma política sem intenção manifestada, considerando-se 

assim, apenas discursos e boas intenções. 

Para compreender esse fenômeno é necessária e evidente a avaliação de critérios e 

indicadores das políticas públicas sociais, e, a sua interação e inter-relações com as 

populações locais para o alcance do desenvolvimento desejado. E, relevante ainda, investigar 

as implicações, ou seja, quais as consequências e impactos, através das organizações que 

atuam no terceiro setor, as quais fomentem a efetivação de processos transformadores de 

desenvolvimento na perspectiva da justiça e solidariedade. 

Buarque (2008), destaque que as políticas públicas sociais devem ser conduzidas com 

planejamento participativo, baseado em uma corresponsabilidade entre os agentes sociais e a 

comunidade em parceria com o Estado, na qual, será destaque o terceiro setor, atuante como 

articulador dos objetivos e prioridades de desenvolvimento definidos e compartilhados pela 

sociedade. 
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RESUMO: As ferrovias mostram-se de muita importância para a sua utilização em todo Brasil 
nas diversas atividades humanas, visto que existe a predominância de terrenos baixos e 
relativamente planos e grandes distâncias a serem percorridas. Porém, ainda existem espaços 
que necessitam de melhorias nas malhas ferroviárias do Brasil. No Estado de Sergipe, o 
transporte ferroviário serviu, em meados do século XX, como principal meio de transporte de 
cargas e pessoas, interligando os municípios do Estado, bem como a outros Estados e regiões. 
Atualmente esse modal está praticamente extinto, com ferrovias sucateadas e / ou desativadas. 
Este trabalho tem o objetivo geral identificar o potencial turístico do transporte ferroviário em 
Sergipe e, como objetivo específico, identificar a importância das ferrovias brasileiras para o 
turismo. Para tanto, foi efetuado um levantamento bibliográfico referente ao contexto do 
transporte ferroviário voltado ao turismo no Brasil e no estado de Sergipe e entrevista 
semiestruturada com representantes do IPHAN e EMSETUR. Os resultados encontrados 
indicaram que a alternativa para incrementar o turismo nessa região seria a reativação deste 
meio de transporte, porém, não há interesse em reativar as estações ferroviárias do estado de 
Sergipe visando o transporte turístico, como existem nas regiões sul e sudeste do País. 
Palavras–chave: ferrovias, investimentos, passeios, trens 

 
RAILWAY TRANSPORTATION AS A MEANS FOR TOURISM 
DEVELOPMENT IN SERGIPE 
 
ABSTRACT: Railways are the ideal means of transport to be used throughout Brazil in 
various human activities for there is a predominance of low and relatively flat land over long 
distances to be traveled, favoring tourism using railways in the country. But even with this 
favorable condition, there are areas that need improvement in the Brazilian railway network. 
In Sergipe State, during the mid-twentieth century, railway was the main means of 
transporting cargo and people, connecting the cities as well as other states and regions. 
Currently this way of transportation is almost extinct, with scrapped and / or disabled 
railways. This work aims to identify railway transportation tourism potential in Sergipe and as 
a specific goal, identify the importance of the Brazilian railroads for tourism. To reach these 
goals, it was made a literature review regarding the context of rail transport as a base for 
tourism development in Brazil and in the state of Sergipe and semi-structured interviews with 
representatives from IPHAN and EMSETUR. The results indicated that the alternative to 
increase tourism in this region would be the reactivation of this means of transportation, 
however, there is no interest in reactivating the railway stations in Sergipe state targeting 
tourist transport, as it was done to those located in the south and southeast regions of the 
country. 
KEYWORDS: railway, investments, tour, trains 
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INTRODUÇÃO 

No início do século, a existência das ferrovias foi de extrema importância para o 

escoamento das mercadorias e de passageiros, porém, ao passar dos anos, o que observamos 

foi um total desinteresse por parte do poder público, tanto nos investimentos em manutenção 

e novas tecnologias, como também no apoio para que as empresas viessem a utilizar esse 

meio de transporte para o turismo. 

Com a crise no setor ferroviário e a extinção de órgãos públicos para o desenvolvimento 

do setor, resultou-se na privatização desse transporte, surgindo, como exemplo RFFSA (Rede 

Ferroviária Federal S.A.) e FEPASA (Ferrovia Paulista Sociedade Anônima). Com elas, o 

modal ferroviário passou a crescer de forma significativa, principalmente no Sul e Sudeste. 

Apesar das dificuldades apresentadas, o transporte ferroviário ainda é procurado como 

alternativa de passeios turísticos comparados a outros modais brasileiros, isto devido a sua 

grande capacidade de transportar passageiros e ao valor histórico agregado, porém, segundo 

Cardoso (2011) as estações ferroviárias se encontram desativadas.  

Diante de tal contexto, surge a questão que orienta este trabalho: Em que medida o 

transporte ferroviário pode contribuir para o desenvolvimento do turismo no estado de 

Sergipe? Para responder tal questionamento, foi estabelecido como objetivo geral, identificar 

o potencial turístico do transporte ferroviário em Sergipe e, como objetivo específico, 

identificar a importância das ferrovias brasileiras para o turismo. 

Este trabalho justifica-se pelo fato de que identificar o potencial de uso do sistema 

ferroviário como apoio ao desenvolvimento do turismo pode resultar em mais emprego, renda 

e desenvolvimento social e econômico para as regiões com atrativos turísticos do Estado.  

 

MÉTODOS 

Para atingir o objetivo geral deste trabalho, inicialmente, foram efetuadas consultas ao 

acervo literário do IPHAN durante o mês de agosto de 2016. Foi feito um levantamento 

bibliográfico, que serviu como base teórica para este trabalho e pesquisa em documentos e 

inventários referentes ao contexto do transporte ferroviário voltado ao turismo no Brasil e no 

estado de Sergipe, desde as primeiras ferrovias até chegar ao contexto atual do transporte 

turístico no Estado. 
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Foi também efetuada uma visita ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) e também à Empresa Sergipana de Turismo (EMSETUR), para coleta de 

dados, com o propósito de complementar as informações pesquisadas.   

Em uma última fase da pesquisa, foi efetuada uma entrevista semiestruturada com um 

representante do IPHAN. 

 

Histórico do transporte ferroviário no Brasil 

Durante a revolução industrial, o transporte ferroviário foi de grande importância para o 

desenvolvimento do setor de transporte de cargas e pessoas. A primeira estrada de ferro do 

Brasil, construída pelo Barão de Mauá em 1845, ligava a Praia da Estrela a Petrópolis e tinha 

14,5 km de extensão (FERREIRA et al., 2013). 

Entre 1873 a 1930 ocorreu a expansão da malha ferroviária brasileira, a qual tinha o 

papel decisivo para o transporte de produtos agrícolas, principalmente o café. O transporte 

ferroviário teve um lento desenvolvimento por falta de ferrovias e por falta de investimentos, 

assim,  

A implantação das ferrovias no Brasil do século XIX confunde-se com a própria 

modernização do País, patrocinada pela economia agroexportadora do Período 

Imperial, pois, como se afirmava na época, aonde o trem chegava, chegava junto o 

progresso (DI RONÁ, 2002 p. 96). 

 

O Barão de Mauá, patrono dos transportes ferroviários no Brasil, foi um grande 

engenheiro, criou ferrovias e chegou a ficar completamente falido por investir tudo que tinha 

para o desenvolvimento do transporte ferroviário, por acreditar que este seria um grande 

sucesso. 

De acordo com Moura et al., (S.d. ) Irineu Evangelista de Souza nasceu no município de 

Arrio Grande, distrito de Jaguarão, estado do Rio Grande do Sul, no dia 28 de dezembro de 

1813, com a morte do pai, João Evangelista, foi obrigado a viajar com o tio materno, João 

Batista de Carvalho, para o estado do Rio de Janeiro. O autor ainda afirma que: 

“Ele pecou em alguns momentos no que diz respeito ao controle financeiro de seus 

investimentos. Investiu em alguns projetos que não foram implantados e realizou 

empréstimos com documentos duvidosos e outros sem comprovantes das dívidas, 

sofrendo assim calotes, uma das consequências que o levou à falência, como já foi 

mencionado” (MOURA, et al. S.d. p. 06). 
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  De acordo com Caixeta Filho e Martins (2001) o transporte ferroviário foi de grande 

importância para o desenvolvimento econômico de grande parte das nações no século XIX. 

Em muitos países este modal representava, em certas regiões, o único transporte rápido e 

seguro para uma grande quantidade de pessoas e cargas. Estes autores ainda afirmam que no 

Brasil, “esse fator contribuía de forma positiva, pois o modal alcançaria regiões de difícil 

acesso, facilitando o deslocamento de cargas onde o sistema hidroviário não atingiria” 

(CAIXETA FILHO E MARTINS, 2001, p.23). 

Em um contexto atual, o sistema Ferroviário Brasileiro, de acordo com Agência 

Nacional de Transportes Terrestre totaliza 29.700 quilômetros concentrando-se na região Sul, 

Sudeste e Nordeste, atendendo parte do Centro-Oeste e Norte do País (MTur, 2014). 

Uma modalidade turística que vem emergindo no cenário turístico brasileiro é o turismo 

ferroviário (ANJOS, 2010). O transporte ferroviário destacou-se por muito tempo no setor do 

turismo e hoje, em alguns estados do Brasil, esta atividade ainda existe nas regiões Sul e 

Sudeste do País, onde se pode destacar o “Trem das Termas” que é um passeio de trem 

puxado por locomotiva a vapor entre Piratuba (SC) e Marcelino Ramos (RS), passando pelo 

Vale do Rio Peixe. 

Em Cariacica, na grande Vitória/ES o trem turístico parte diariamente às 13:00 hs da 

estação Pedro Nolasco com destino a Belo Horizonte/BH. A Estrada de Ferro Vitória – Minas 

é a maior linha de passageiros com saídas diárias do país, com 30 (trinta) paradas ao longo de 

664 quilômetros pelos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais (MAIA, 2015). Ainda 

conforme o autor citado, 

“Trajetos bem mais curtos marcam os trens de lazer. Um dos mais conhecidos é o 

Trem da Serra do Mar, em Curitiba e Morretes. Muitas antigas estações e vilas 

usadas pelos operários que instalaram a ferrovia, em 1885, também estão pelo o 

caminho A responsável pela operação do Trem da Serra do Mar é a Serra Verde 

Express, que tem em seu catálogo mais dois importantes trajetos turísticos. Um deles 

é o Trem do Pantanal, que percorre 25 quilômetros entre Aquidauana e Miranda, no 

Mato Grosso do Sul” (MAIA, 2015, p. 01). 

 

De acordo com a MTur, (2014), existem 33 (trinta e três) trens turísticos em operação, 

todos na região Sul e Sudeste do país. Para o secretário nacional de Políticas de Turismo, 

Vinicius Lummertz, o uso de trens para o turismo “abre portas para novos investimentos e 

permite a criação e o fortalecimento de novos destinos e centros históricos” (MTur, 2014). 
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Ainda em atividade, o trem turístico de São José do Rio Preto, conhecido como “Trem 

Caipira”, passou a operar no ano de 2014. A compra da locomotiva foi feita pela prefeitura da 

cidade, com investimentos de R$ 731 mil do MTur. Já a estação ferroviária de Ceará-Mirim, 

que transporta trabalhadores e estudantes entre Ceará-Mirim e Natal, no Rio Grande do Norte, 

recebeu R$ 188 mil do Ministério do Turismo (MTur, 2014). 

 

Transporte Ferroviário e o turismo em Sergipe 

O transporte ferroviário em Sergipe teve o seu grande destaque no século XX, com as 

vias férreas cruzando o Estado e contribuindo para a economia da época, os trens faziam o 

transporte de cargas e de pessoas que se deslocavam para outras regiões. 

A Estação de Aracaju e de Itaporanga foram construídas em 1911, segundo o Ministro 

da Viação e Obras Públicas, Dr. José Barbosa Gonçalves, foram construídas as estações de 

Barracão, Itabaianinha, salgado, Pedrinhas, Boquim, Itaporanga, São Cristóvão, Aracaju, 

Thebaída, Laranjeiras, a parada de Rita Cacete, 15 casas de turma e um açude em Geru 

(IPHAN, 2009).  

Em Sergipe, a implantação das ferrovias iniciou-se com o plano de prolongamento do 

ramal de Timbó (atual cidade de Esplanada, na Bahia), na linha que ligaria a Estação de São 

Francisco em Alagoinhas/BA a Propriá /SE. A inauguração oficial do trecho Timbó-Aracaju 

ocorreu no dia 26 de maio de 1913 (IPHAN, 2009). A companhia Chemins de Fer Federaux 

du L`Este Brésilien administrou a linha Férrea de 1913 a 1935. A partir de 1935 passou a ser 

administrada pela V.F.F. Leste Brasileiro até 1975 e pela RFFSA (Rede Ferroviária Federal 

S.A.) de 1975 a 1996. Atualmente é administrada pela companhia FCA - Ferrovia Centro 

Atlântica (GAZETA DE SERGIPE, 1969). 

A estação de Laranjeiras foi inaugurada em 1914, no trecho entre Aracaju e Rosário do 

Catete. Depois da privatização da linha em 1997, Laranjeiras era a penúltima estação da linha 

por onde passava o trem cargueiro da FCA (Free Carrier) vindo do sul, que seguia até a 

estação de Riachuelo, onde descarregava produtos químicos para as fábricas da região. Os 

trens de passageiros pararam de circular a partir de 15 de março de 1977, posteriormente, os 

cargueiros também já não utilizavam a estrada de ferro que, em 2014, já em ruínas, a ferrovia 
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já não tinha perspectivas de recuperação (ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO BRASIL, 

2016). 

Em Aracaju, a antiga Estação de Trem estava localizada próxima ao antigo cais do 

porto da Rua da Frente, nas imediações do novo Mercado de Aracaju. O trem chegava à 

Estação pela antiga Avenida Artur Bernardes, atual Avenida Coelho e Campos, onde, na 

década de 1970, ainda era possível ver os trilhos que restaram da linha férrea (GAZETA DE 

SERGIPE, 1969). 

Em 1992, a edificação foi totalmente reformada para a circulação do “Trem Turístico”, 

bem como a Estação de São Cristovão. Contudo, o Trem Turístico, que teve viagem inaugural 

em 19 de junho de 1992 e saía de Aracaju às 10 h, passando por São Cristovão e Itaporanga, 

retornava ao meio dia, de acordo com o funcionário da FCA (Ferrovia Centro Atlântica) 

Suedilson Costa Nascimento, transitou entre 1992 e 1994 (IPHAN, 2009). O Trem Turístico 

era administrado pela EMBRATUR (Empresa Brasileira de Turismo) ou EMSETUR 

(Empresa Sergipana do Turismo/SA) por meio de um acordo realizado entre o Governo do 

Estado, a Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA e a EMBRATUR. Quando terminou o 

mandato do Governador, em 1994, o trem foi retirado de circulação. Não foi identificado, nos 

registros pesquisados, o motivo pelo qual o trem turístico foi desativado. Em 2005 a estação 

de Itaporanga passou a ser alugada pela Prefeitura D’ajuda, que ali instalou a “Cozinha de 

Ação Social” e uma área de exposição de artesanato, que ainda funcionam no local (IPHAN, 

2009).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diante das informações obtidas em acervos literários, bibliográficos e in loco, sobre o 

transporte ferroviário no Brasil, constatou-se que em algumas regiões, principalmente Sul e 

Sudeste, o transporte ferroviário é bastante utilizado no setor turístico.  

Nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, esse modal ferroviário foi revitalizado pelo fato do 

transporte ser o próprio atrativo, como o trem que parte de Bento Gonçalves/RS e oferece 

passeios panorâmicos e visita a vinhedos para degustação de vinhos na serra Gaúcha (figuras 

1) e à Serra do Mar (Mtur, 2014). Por isso, há grandes investimentos em infraestrutura dos 

transportes e manutenção das vias férreas por parte das empresas que as administram. 
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Figura 1- Trem de Bento Gonçalves. carlosbarbos.rs.gov.br, 2016. 

                                   

Segundo o representante o IPHAN, atualmente, a “Estação de Aracaju, localizada no 

Bairro Siqueira Campos encontra-se desativada. O Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) tem um projeto de reforma do prédio da antiga estação onde irá funcionar a Sede do 

IPHAN e por trás do prédio, funcionarão as Secretarias Estaduais”. E acrescentou que “Não 

há interesses em reativar a estação ferroviária para o transporte turístico ferroviário, por 

motivos do alto custo e por não haver interesse do poder público em investir neste modal do 

transporte ferroviário” fato ratificado pela representante da Empresa Sergipana de Turismo - 

EMSETUR. 

Na região Nordeste, especificamente no Estado de Sergipe, devido aos altos custos de 

investimentos para a reativação das ferrovias, há um desinteresse por parte do poder público 

em disponibilizar este tipo de transporte para uso turístico e de pessoas, pois, não haveria 

lucro em curto prazo (IPHAN, 2016).  O tipo de solo é favorável ao desenvolvimento do setor 

ferroviário no estado (CARDOS, 2011). Tal fato poderia significar desenvolvimento do 

turismo e de outros setores da economia o que significaria novos empregos, maior renda e 

melhor qualidade de vida para os habitantes a região. 

 

CONCLUSÕES 

O Estado de Sergipe tem, em grande parte de seu território, terreno plano e próprio à 

utilização do transporte ferroviário e possui grande potencial turístico, porém, estes dois 
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fatores não são utilizados de forma conjunta, ou seja, o uso de ferrovias para alavancar o 

turismo no Estado não é fomentado. 

A implantação de políticas públicas que fomentassem o uso de ferrovias em função do 

turismo em Sergipe, resultaria maior divulgação do Estado e de seus atrativos no segmento 

turístico, resultando em mais empregos e renda no Estado. 

O transporte ferroviário no Brasil tem grande potencial para contribuir com o 

desenvolvimento do turismo, porém, da mesma forma que em Sergipe, não é visto pelo poder 

público como uma forma de desenvolver o turismo, o que resulta em sucateamento dos 

equipamentos das ferrovias brasileiras e um distanciamento cada vez maior de seu potencial 

de apoio ao desenvolvimento do turismo. 

Como limitação a esta pesquisa pode-se citar o fato de que as instituições responsáveis 

pelo fomento do turismo no estado de Sergipe, não dispõem de dados suficientes ou projetos 

futuros, visando à utilização das ferrovias para transporte turístico.  

Para pesquisas futuras, sugere-se verificar os roteiros turísticos no estado de Sergipe que 

poderiam ser beneficiados com a implantação de um sistema ferroviário destinado ao turismo, 

não só aqueles que possuem valor histórico e cultural no contexto brasileiro como Laranjeiras 

e São Cristovão (quarta cidade mais antiga do Brasil), mas também aqueles voltados ao 

turismo de lazer, sol e praia. 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFS - e ao 

CNPq pelo apoio a esta pesquisa. 

 

REFERÊNCIAS  

ANJOS, E. S. Reflexão sobre a ascensão dos Trens Turísticos no Brasil e o silenciamento dos 

Trabalhadores Ferroviários a partir da Análise Linguística do Discurso da ABOTTC 

(Associação Brasileira de Operadores de Trens Turísticos Culturais). Anais do VI Seminário 

de Pesquisa em turismo do Mercosul. Caxias do Sul, RS, 2010.  

 

CARDOSO, A. Cicerone de São Cristovão-SE. Sergipe nos tempos das ferrovias: nota 

histórica, 2011. Disponível em: < http://thiagofragata.blogspot.com.br/2011/09/sergipe-no-

tempo-das-ferrovias-nota.html> Acesso em: 17 jul. 2016. 



 

11648 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

 

ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO BRASIL. 2016. Disponível em: 

<http://www.estacoesferroviarias.com.br/ba_propria/laranjeiras.htm> Acesso em: 23 jul. 

2016. 

 

GAZETA DE SERGIPE. Antiga estação de trem de Aracaju. 1969. Disponível em: 

<http://www.estacoesferroviarias.com.br>. Acesso em: 10 ago. 2016. 

 

FERREIRA, D. M. et al. Apostila de sistema de transportes. Universidade Federal do 

Paraná, agosto, 2013. Disponível em: <http://www.dtt.ufpr.br/sistemas/arquivos/apostila-

sistemas-2013.pdf> Acesso em: 20 Jun. de 2016. 

 

IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Inventários do Patrimônio 

Ferroviário de Sergipe-Brasil. Livros 01,02 e 03. Aracaju, 2009. 

  

MAIA, Eduardo. Com 31 locomotivas, sistema ferroviário brasileiro se consolida como 

boa opção de turismo. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em:< 

http://www.oglobo.oglobo.com/boa-viagem/com-31-locomotivas-sistema-ferroviario-

brasileiro-se-consolida-como-boa-opcao-de-turismo-14324398> Acesso em: 12 jul. 2016.  

 

MTUR. Ministério do Turismo. Brasil pode ganhar quatro rotas de trens turísticos. 

Disponível em: < http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/1136-brasil-pode-ganhar-

quatro-rotas-de-trens-turisticos.html>.  Acesso em: 20 ago. 2016. 

 
MOURA, C. D. N. et al. Irineu Evangelista de Souza, o Visconde Mauá: Um exemplo de 

empreendedorismo. S.d. Disponível em: 

<http://file:///C:/Users/Camila/Downloads/BARODEMAUBIOGRAFIA%20(3).pdf> Acesso 

em: 20 Jun. 2016. 

 

RONÁ, R. Di. Transportes no turismo. São Paulo. Ed: Manoel Ltda. 2002. 

 

 

  



 

11649 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

O USO DA REDE SOCIAL E SUA INFLUÊNCIA NA COMUNICAÇÃO 
DAS ORGANIZAÇÕES 

 
Tarcísio Souza de Sá1, Marcos Aurélio Pereira Rodrigues2, Rafaela Fernanda Carvalho 
Barbosa3, Janaina Kácia dos Reis Almeida4 Lellya Alves Barbosa5 

 
 

1Discente de graduação em administração/Bacharelado - IFMA. e-mail: tarcisiosjp@gmail.com; 2 Discente de 
graduação em administração/Bacharelado - IFMA. e-mail: marcosaurelio0987@gmail.com; 3 Discente de 
graduação em administração/Bacharelado - IFMA. e-mail: rafaelllakarvalho374@gmail.com; 4 Discente de 
graduação em administração/Bacharelado - IFMA. e-mail: Kaciajanaina@gmaill.com; Discente de graduação em 
administração/Bacharelado - IFMA. e-mail: lellya1@gmail.com;5 

 

RESUMO: As organizações estão sempre se comunicando com o ambiente externo, 
mostrando sua imagem. Essa comunicação vem sendo integrada com o uso das redes sociais 
sendo uma forma de se atingir os objetivos da organização. O estudo desse artigo pretende 
analisar o uso da rede social e sua influência na comunicação organizacional. E como o uso 
gera uma comunicação sociável entre os grupos formando interações e estabelecendo 
relações. Também propondo uma análise de quais fatores positivos e negativos que vem a 
interferir de forma como ela se comunica dentro da organização e se esses fatores prejudicam 
em seu desenvolvimento e se as organizações estão desenvolvendo-se com o uso da rede 
social no processo de tomada de decisão. A metodologia a ser utilizada é a pesquisa 
quantitativa teórica e será através de pesquisas bibliográficas em artigos, sites de pesquisa e 
monografias com intuito de obter informações para o estudo e formulação das respostas. Os 
resultados mostraram que sua utilização é benéfica para a organização, pois otimiza a 
comunicação entre os setores quando utilizado de forma correta; apesar da comunicação boca 
a boca ser um fator dissimulador de informações seu uso agregado com a tecnologia facilita a 
comunicação de forma eficaz. 

Palavras-chave: interações sociais, tecnologia, tomada de decisão 

  

NETWORK USE OF SOCIAL AND INFLUENCE ON COMMUNICATION OF 
ORGANIZATIONS 
 
ABSTRACT: Organizations are always communicating with the external environment, 
showing his image. This communication has been integrated with the use of social networks 
are a way of achieving the organization's objectives. The study of this article analyzes the use 
of social networking and its influence on organizational communication. And as the use 
creates a sociable communication between the groups forming interactions and establishing 
relationships. Also proposing an analysis of which positive and negative factors that come to 
interfere in how it communicates within the organization and whether these factors hinder its 
development and organizations are developing with the use of social networking in the 
process of taking decision. The methodology to be used is the theoretical and quantitative 
research will be through library research articles, monographs and research sites with the aim 
of obtaining information for the study and formulation of answers. The results showed that 
their use is beneficial for the organization as it optimizes communication between sectors 
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when used correctly; despite the mouth communication mouth be a dissembler factor 
information your household use the technology facilitates communication effectively. 
Keywords: social interactions, technology, decision-making 
 

INTRODUÇÃO 

Contextualização 

As redes sociais correspondem a um sistema estrutural de influência nas organizações 

com potencial de envolvimento de pessoas e instituições de modo participativos, dinâmicos e 

democráticos, decorrentes de propósitos, valores e objetivos comuns (OLIVIERI, 2003).  As 

redes sociais se tornaram uma ferramenta de comunicação muito importante para qualquer 

organização, onde da mesma forma as redes sociais interligam parentes, amigos e familiares, 

esses mesmo fatores acontecem com as organizações, gerando uma relação entre os que 

compõem, mantendo uma comunicação ágil e eficaz. 

O processo de comunicação é influenciado diante de várias situações na sociedade, 

sendo uma forma de se expor o que se pretende falar sobre os fatos que ocorrem, atingindo 

grande parte das pessoas através das relações de boca a boca e a interação nas redes sociais 

onde a comunicação é o fator fundamental. E também na visão de outras pessoas que se 

integra nesse processo. A rede social hoje é de grande importância para a comunicação entre 

as pessoas e as organizações, pois através dela existe as interações entre os setores na forma 

de ter uma maior eficiência no processo de decisão. Mas há o mau uso dessas redes de 

comunicação não como uma forma de comunicação precisa, mas para interesses que não é da 

organização, havendo um desvio do seu real uso e a utilização do mesmo para degrinir ou 

intimidar através de críticas que se espalha rapidamente pela rede. O problema a ser analisado 

nesse estudo é se a influência das redes sociais na comunicação organizacional é positiva ou 

negativa e seu uso ajuda ou atrapalha o desenvolvimento na tomada de decisões. 

Para responder essa questão da influência dessas redes sociais dentro das organizações e 
de que maneira ela influencia no funcionamento da organização e se elas têm ajudado ou 
prejudicado no seu desenvolvimento  

Seu conteúdo será baseado em recursos com sites de pesquisa e artigos, bancos de 

dados, teses e dissertações e revistas da área. O mesmo será dividido em quatro tópicos, sendo 

o primeiro a abordar a importância da comunicação organizacional, segundo a comunicação e 

a interação entre os grupos nas organizações, terceiro a rede social e o processo de 

comunicação organizacional, e o último quais fatores positivos e negativos do uso da rede 

social nas organizações. 
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MÉTODO  

A pesquisa é a busca por conhecimento para compreender determinada realidade, 

estando ligada ao contexto histórico-cultural do pesquisador; e esta realidade faz com que 

significados diferentes apareçam no momento em que se realiza a pesquisa. Dessa forma os 

mesmos dados podem ser analisados sob diferentes significados, já que não possuem 

significados próprios, e sim aquele que lhes é atribuído pelo pesquisador (DENCKER, 1998, 

p. 25) 

Os procedimentos metodológicos utilizados e as técnicas de pesquisa utilizadas foram 

desenvolvidas através da pesquisa quantitativa teórica através recursos bibliográficos como 

periódicos, livros, revistas, banco de teses e dissertações, banco de dados como SPELL, 

SciELO, EBSCO, CAPES e SCIENCE  na área estudada. Segundo Gil (1996, p.48), “a 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos Científicos”.  

             De acordo com os estudos de Rudio (2001), o trabalho de pesquisa não é de 

natureza mecânica, mas requer imaginação criadora e iniciativa individual. Todavia, a 

pesquisa não é uma atividade feita ao acaso, porque todo o trabalho criativo pede o emprego 

de procedimentos e disciplinas determinados.  Além disso, é necessário esclarecer que toda 

pesquisa é marcada pela intencionalidade, já que essa tem objetivos.  

O objetivo do estudo a seguir analisou e observou o uso da rede social como forma de 

influenciar através da comunicação dentro da organização. Observando que aspectos são 

positivos e negativos de seu uso. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O surgimento da comunicação organizacional 

Scrofernecker et al (2004) evidencia a necessidade de se (re)pensar a comunicação 

organizacional para compreendê-la em sua totalidade abordando o que ao longo dos anos tem 

desenvolvido esse processo de comunicação e suas mudanças que vem ocorrendo com 

advento das tecnologias que cada vez mais as organizações adquirem influenciando 

diretamente nesse processo de comunicação organizacional. 

A perspectiva histórica norte-americana a respeito dos estudos em comunicação 

organizacional, segundo Putuam, Philipis e Chapman (2004) destacavam que, dos anos 20 aos 

anos 50, os trabalhos eram voltados pelo interesse da comunicação empresarial, 

posteriormente em 1970, pela forte influência das escolas de relações humanas; onde as 

práticas de comunicação obedeciam um nível hierárquico e a precisão de relatórios dos 
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diferentes meios de comunicação.Já na década de 80 várias mudanças ocorreram, marcando o 

conhecimento da comunicação organizacional, apresentando fortes marcas do funcionalismo. 

No Brasil, segundo Torquato Rego (2009) o estudo das comunicações nas organizações foi 

originado no país por meio do jornalismo empresarial, que influenciou no processo dos 

estudos da comunicação dentro das organizações aprimorando-a.  

Com a melhoria na qualidade das publicações e aperfeiçoamento dos profissionais da 

área, percebeu-se a necessidade de aprimoramento daquilo que seria denominado de 

Comunicação Organizacional (RIBEIRO, 2010).  

A importância da comunicação organizacional  

A comunicação é muito influenciada entre as pessoas e esta se constitui como um fator 

importante a ser trabalhado na administração de recursos humanos. A organização precisa 

entender que a comunicação é algo estratégico, a qual agrega valores aos produtos e serviços 

oferecidos para a organização. 

A má comunicação traz desgastes nas relações, agressões verbais, perda de tempo 

com retrabalho, mal-entendidos, suscetibilidades afetadas, peras de motivação e 

estresse. Liderar é comunicar para atingir os objetivos da empresa. 

(MARTINIANDO, 2007, P.156) 

Daí a importância de uma boa comunicação entre o interlocutor e o receptor para haver 

um bom entendimento em ambas as partes para evitar transtornos “ruídos” na transmissão da 

comunicação, pois ela tem um fator fundamental de se estabelecer o que ela pretende passar 

para atingir os objetivos desejados dentro da organização. E também a grande necessidade da 

organização de comunicar-se com todos os públicos para pode se tornarem cada vez mais 

competitive.A comunicação deve ser utilizada para melhorar a imagem da empresa  para 

facilitar a resolução de problemas e compreender pessoas com seus pensamentos diferentes 

entrando sempre em uma solução através de uma boa comunicação. Oferecendo agilidade 

para a empresa. 

A comunicação dentro da organização pode assumir diferentes posições pelo fato das 

organizações se relacionarem com outros meios e outras partes que a influencia. Sendo que 

essa comunicação possui um fluxo de mensagens dentro do qual ela está inserida sendo 

circulada de forma livre e apesar das falhas que passa a ocorrer quando ela é repassada de 

uma pessoa para outra. 

A rede social e o processo de comunicação  

O uso da internet vem se expandindo cada vez mais e milhares de usuários estão 

conectados  à um clique, havendo a troca de informações em questão de segundos. Segundo a 

União Internacional das Telecomunicações (UIT), o número de internautas já é de 3,2 Bilhões 
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no mundo. Fator que indica que cada vez mais pessoas estão conectadas a internet trocando 

diversos tipos de informações de acordo com seus interesses (G1.GLOBO, 2015). 

Essa nova maneira do uso das redes sociais entre as organizações e clientes possibilitou 

o processo de diálogo, gerando informações e influenciando no processo de comunicação das 

organizações. Sendo que essa comunicação vai precisar do empenho do trabalho em equipe, 

ou seja, entre as áreas de comunicação e de recursos humanos e de todos que estão envolvidos 

com a organização. A comunicação é um processo que se baseia na transmissão de estímulos 

e que gera uma resposta entre as pessoas que estão interagindo (CARNEIRO, 1974). Gerando 

um feedback de informações com intuito de resolver problemas que são gerados através de 

pensamentos diferentes.  

A comunicação organizacional vem ganhando cada vez mais destaque em virtude do 
rápido desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e pelas 
transformações político-econômicos. Elas têm demonstrados ser ferramentas 
essencial e até mesmo estratégicas para a construção e proteção da reputação 
coorporativa, devendo-se ser planejada de forma integrada e alinhada com a 
estratégia da organização. (CORRÊA, 2005, NASSAR E FIGUEIREDO, 1995) 

Sendo as redes sociais principais formas de se comunicar e se expor opiniões sobre os 

fatos, gostos e costumes até mesmo críticas sobre as organizações, cabendo as organizações 

construir sua própria imagem fixa e duradoura, planejada de forma estratégica que a 

organização trabalha. Atualmente a internet está presente em praticamente todas as 

organizações, como um fator fundamental para manter a comunicação entre todos os setores e 

agilizando na forma de como elas trabalham para atingir as metas que são impostas. 

De acordo com Schmitt (2009), cerca de 65% dos consumidores que tiveram uma 

experiência digital mudaram a percepção que tinha sobre uma determinada marca e 97% já 

foram influenciadas no momento da compra por experiências digitais.  

Ter o controle dessas redes é um processo difícil, pois precisa ter um controle enorme 

sobre as informações que são postadas nas redes. Atualmente 35 milhões de brasileiros usam 

o celular para navegar na internet, dos quais 32% usam o celular para navegar na internet, dos 

quais 12% usam o dispositivo para acessar as redes sociais (ROSA, 2010). Em 2009 cerca de 

21 milhões de brasileiros usaram algum tipo de rede social, 16% a mais em relação aos 18 

milhões de junho de 2008. (BRASIL: LABORATÓRIO DE REDES SOCIAIS, 2009) 

Isso demostra cada vez mais o uso das redes sociais como forma de se comunicar com 

várias pessoas de várias localidades e de sua importância para o uso dentro das organizações 

para se aproximar do público externo que faz o uso da mesma e também o custo reduzido pelo 

seu uso em relação as mídias tradicionais. No Brasil, a pesquisa realizada pela Deloitte 

Touche (Cipriani,2010), mostra que 70% das empresas já utilizam e monitoram as mídias 
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sociais digitais, sendo que as empresas mais ativas estão nos setores de serviços e varejo, bens 

de consumo e transporte. 

Fatores positivos e negativos do uso da rede social dentro das organizações 

           Existe diversos fatores que influenciam no processo de gerenciamento dos usos 

dessas redes sociais dentro das organizações que são fundamentais que a comunicação seja 

realizada de maneira eficaz. 

A comunicação é o processo básico pelos quais os gerentes e os profissionais 
realizam suas tarefas, e as pessoas em posição de autoridade consistentemente 
consideram a habilidade de comunicação como algo vital para o sucesso (DUBRIN, 
2003, P.24)  

Para ter uma comunicação interna eficaz são consideradas alguns fatores segundo 

Ruggiero (2002): 

 Prioridade à comunicação: qualidade e programação da comunicação 

assegurando sintonia da energia e recursos de todos com os objetivos maiores da 

empresa. 

 Abertura da alta direção: disposição da cúpula de abrir informações 

essenciais garantindo insumos básicos a todos os colaboradores. 

 Processo de busca: proatividade de cada colaborador em buscar as 

informações que precisa para realizar bem o seu trabalho. 

 Autenticidade: verdade acima de tudo, ausência de jogos de faz de conta e 

autenticidade no relacionamento entre os colaboradores assegurando eficácia da 

comunicação e do trabalho em times; 

 Foco em aprendizagem: garantia de efetiva aprendizagem do que foi 

comunicado, otimizando o processo de comunicação. 

 Individualização: considerar as diferenças individuais, garantindo a sinergia e 

qualidade de relacionamento na empresa. 

 Competências de base: desenvolvimento do saber ouvir, expressão oral e 

escrita, habilidades interpessoais, assegurando a qualidade das relações internas. 

 Velocidade: rapidez da comunicação dentro da empresa, maximizando sua 

qualidade e níveis de contribuição aos objetivos maiores. 

 Adequação tecnológica: equilíbrio da tecnologia e do contato humano. 

Outros fatores para que aconteçam uma comunicação eficaz segundo (DUBRIN, 2003) 

são: Fonte ou transmissor, mensagem, canal, receptor, feedback, ambiente, ruído e a 

comunicação não-verbal. Todos esses fatores são fundamentais para o processo de 

comunicação dentro das organizações para que elas possam trabalhar de forma eficaz e atingir 
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seus objetivos. Casos esses fatores não sejam executados de maneira correta, poderão 

ocasionar fatores negativos para a organização como mensagem não trasmitida de forma 

clara, o feedback não haver um retorno satisfatório, dentre outros fatores que venha ocorrer de 

forma mal direcionada. 

 

RESULTADOS OBSERVADOS 

Se a organização não utiliza a comunicação como ferramenta fundamental dentro da 

organização e entre as pessoas que convive no ambiente de trabalho, haverá dificuldades de se 

desenvolver um bom relacionamento, gerando conflitos e um mau funcionamento da gestão 

organizacional, provocando baixos índices de produtividade, perda de tempo e a falta de 

otimizar os recursos. As redes sociais como ferramentas de comunicação, apesar de serem 

grandes ferramentas de comunicação  possuem seu lado negativo em relação ao seu uso 

quando utilizada por interesse pessoal dentro das organizações de maneira a mudar o foco de 

sua utilização para os fins de trabalho e levar informações para os setores, provocando perda 

de tempo para se produzir e custos.  

 

CONCLUSÕES  

A comunicação através das redes sociais cada vez vem ganhando espaço dentro das 

organizações como fator de se otimizar tempo e recursos pois melhora a comunicação tanto 

interna quanto externa proporcionando uma interação entre as pessoas gerando um ciclo de 

informações; Entretanto, para que esta seja transmitida de forma adequada, precisa seguir 

padrões para que essas informações sejam expostas de forma clara e concise; 

As organizações que não utilizam desses recursos elas tendem a ter uma má gestão, pois 

a comunicação é um fator fundamental para a troca de informações gerando uma 

comunicação formalizada tornando a disseminação de maneira eficaz, fortalecendo os 

objetivos da organização.  
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O USO DE INFOGRÁFICOS PARA A COMPREENSÃO DE ALUNOS 
DO ENSINO MÉDIO IFAM/CMC DO FENÔMENO EL NIÑO E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS NO BRASIL  
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RESUMO: Tendo em vista os efeitos que o fenômeno El Niño gera no Brasil, secas e cheia 
na Amazônia, Nordeste e Sul respectivamente, procurou-se criar um infográfico que definisse 
esse fenômeno de escala global, com foco no Brasil, precisamente nas três regiões citadas, 
para analisar o nível de compreensão dos alunos do ensino médio do Instituto Federal do 
Amazonas – IFAM do Campus Manaus Centro – CMC, a respeito do fenômeno, assim pôde-
se ver por meio do nível de compreensão dos estudantes as deficiências e permanências para a 
melhora do infográfico, verificou-se que o nível médio de compreensão dos estudantes ficou 
em torno de sete, com esse resultado e outras observações, percebeu-se a importância dos 
infográficos para fins didáticos.   

Palavras–chave: compreensão, clima, estudantes, infografia 

 

THE USE OF INFOGRAPHIC FOR THE UNDERTANDING OF 
PUPIL’S HIGH SCHOOL OF IFAM/CMC ABOUT EL NIÑO 
PHENOMENON AND ITS CONSEQUENCES ON BRAZIL 

 
ABSTRACT: Given the effects of the El Niño phenomenon generates in Brazil , drought and 
flood in the Amazon, Northeast and South respectively, we tried to create an infographic to 
define this global scale phenomenon, focusing on Brazil, precisely in the three regions 
mentioned, to analyze the level of understanding of high school students of the Instituto 
Federal do Amazonas - IFAM Campus Manaus Centro - CMC, about the phenomenon, so it 
was possible to see through the students' level of understanding, disability and stays for 
improvement infographic, it was found that the average level of understanding of students 
was around seven, with this result and other observations, we realized the importance of 
infographics for teaching purposes. 
KEYWORDS: understanding, climate, students, infographics 
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INTRODUÇÃO 

A infografia vem sendo utilizada há muitos anos por diversos intelectuais, que variam 

desde estudos astronômicos, mecânicos a estudos de anatomia humana por Leonardo da 

Vinci, sua existência está desde a pré-história, como veem alguns estudiosos do assunto, pois 

a necessidade de desenhar para representar é talvez a forma mais antiga de representação 

humana para um entendimento plural, assim como é fundamental para a comunicação. Por 

outro lado, os infográficos não se restringem somente a um desenho com finalidades estéticas, 

mas de adequar uma informação ao seu contexto que leva o leitor a desvendar caminhos ainda 

não explorado de acontecimentos, experiência, mesmo que para um infográfico existir ele 

deva ser técnico e funcional não há nada que lhe impeça de despertar no leitor curiosidade. 

Segundo a Associação Brasileira de Imprensa infográfico: 

“É uma forma de representar informações técnicas como números, 

mecanismos e/ou estatísticas, que devem ser sobretudo atrativos e 

transmitidos ao leitor em pouco tempo e espaço”. (CAIXETA, 2005) 

Por meio disso, retratar um fenômeno climático de escala global direcionado ao 

contexto brasileiro usando infográfico abreviaria a complexidade deste acontecimento no 

entendimento de alunos de ensino médio. Para que fosse possível, foi necessário pesquisar 

sobre o El niño que é um fenômeno ocasionado pelo superaquecimento das águas do oceano 

pacífico, e seus efeitos podem ser sentidos em vários lugares do mundo, em algumas regiões 

há chuvas, outras secas extremas e podendo até haver frio e neve em excesso (GUERRA, et 

al., 2009), dentro do Brasil seus efeitos são similares ao resto do planeta, nas regiões Norte e 

Nordeste as secas são os efeitos mais sentidos, na região amazônica os rios sofrem com as 

vazantes, enquanto no Sul do país as chuvas são constantes durante o momento do fenômeno. 

Acredita-se que seus estudos foram iniciados no período colonial quando os espanhóis 

pisaram no continente americano na região onde está localizado o Peru e Equador, onde 

também o fenômeno possui mais força, seu nome, numa tradução mais adequada do espanhol 

para o português é referente ao menino Jesus, isso porque ocorre próximo ao período de natal 

(idem, 2009). 

As escolas parcialmente abordam temas como esses voltado ao clima, e quando 

mencionados mostra-se de forma sucinta o conhecimento e nos quais as amostragens de 

representações são fracas, e sem nenhum tipo de conceito por escrito e imagem que casem 

definindo o sentido mais real do assunto. A questão não é se a informação é sintetizada o 
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bastante, mas como mesmo sendo simples e resumida garanta a compreensão desses 

estudantes, no entanto a intensão não é divulgar o conceito do fenômeno El niño, mas a 

importância de se usar ferramentas simples como um infográfico para a construção do 

conhecimento, independente de temas como esse que já sejam abordados internamente em 

sala, por meio do conceito El niño pode-se saber as condições reais de orientação de um 

infográfico na sua elaboração e concepção como produto para interpretação de dados, a 

despeito disso a orientação que a pesquisa apresenta revela sobre a composição do 

infográfico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Pesquisa quantitativa que visou saber o nível de compreensão dos alunos do ensino 

médio do Instituto Federal do Amazonas – IFAM, Campus Manaus Centro – CMC, usando a 

escala Likert de nível 0 a 10 sobre o fenômeno El niño. Na elaboração do infográfico usou-se 

de programas gráficos para sua construção, além dos estudos sobre o fenômeno, que uma vez 

entendido, deu-se a composição. As informações contidas no infográfico são textos gerados a 

partir de referenciais teóricos a despeito do assunto, elas foram sintetizadas, e evitados alguns 

excessos de imagens e texto. A pesquisa teve uma amostra de 50 alunos abordados de maneira 

aleatória nos corredores. As regiões brasileiras apresentadas são Amazônia, nesse caso toda a 

região Norte, Mato Grosso e parte do Maranhão, o Nordeste todo tendo novamente o 

Maranhão, e a região Sul, mas sendo os demais outros lugares não como irrelevantes, mas os 

efeitos se tornariam repetitivos colocados sobre cada uma das cinco regiões. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na criação do infográfico foi procurado sua simplificação, sem excessos de 

informação e/ou detalhes artísticos que não condissessem com o conteúdo a respeito do 

fenômeno. A intensão era somente explicar sobre o El niño, ou seja o que é, sua causa, isso 

significa que outras causas tais como as responsáveis pela seca na Amazônia e Nordeste e 

cheias no Sul exatamente de forma detalhada não estão presentes em imagens ou texto, apenas 

é relacionado a causa El niño as consequências seca e cheia (figura 1). 
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Figura 1. Infográfico sobre o fenômeno El niño. IFAM, 2016. 

  

Foi realizado uma pesquisa usando a escala Likert para saber o nível de compreensão 

dos alunos do ensino médio do Instituto Federal do Amazonas – IFAM, com isso a pesquisa 

foi realizada nos corredores em que os estudantes eram abordados e interrogados. Na pergunta 

dizia: Qual seu nível de compreensão de 0 a 10 a respeito do fenômeno El niño, sendo 0 nada 

compreendido e 10 totalmente compreendido, abaixo seguia o infográfico. O resultado da 

pesquisa segue no gráfico (Figura 2): 
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Figura 2. Nível de compreensão dos estudantes do ensino médio sobre o fenômeno a partir do 
infográfico criado. IFAM, 2016. 

 

Dos 50 alunos participantes uma pessoa respondeu não ter compreendido nada, ou 

seja, 0 (zero), nenhuma pessoa respondeu de 1 a 4, dez pessoas disseram que seu nível de 

compreensão foi de 5 e outras dez, 7, sete pessoas disseram ser de 6, onze pessoas, 8, seis 

pessoas, 9, e cinco pessoas disseram terem compreendido totalmente, 10. 

A média ponderada está em torno de 7, sobre o nível de compreensão. Dentro disso os 

resultados tiveram um nível de entendimento considerável aceitável, mas durante o momento 

da pesquisa alguns participantes disseram não terem compreendido a razão de nas regiões 

Amazônia e Nordeste haver seca e no Sul cheia, pois no infográfico essa informação não 

consta como imagem ou texto, apenas são citadas como informações extras como sendo 

efeitos do fenômeno, a causa exata não é colocada como já mencionado no primeiro 

parágrafo. Isso leva a alguns questionamentos, se foi entendido que os efeitos, seca e cheia 

como informação extra foram compreendidos dessa maneira, outro ponto pode ser a questão 

do plano de fundo, a cor se encontra nas escalas de azul médio e escuro, comprometendo o 

entendimento de alguns participantes, verificou-se que alguns alunos já tinham algum tipo de 

conhecimento sobre o fenômeno, outros apenas recordavam-se do nome, mas não sabiam 

dizer o que era e para saberem o infográfico serviria para essa compreensão. No entanto 
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grande parte dos alunos entendeu se tratar de um fenômeno que é o superaquecimento das 

águas do Oceano Pacífico, significa que o que é foi percebido.  

Esses questionamentos podem servir para o melhoramento do infográfico, se as 

informações extras não foram entendidas como extras, servirá como parte da compreensão 

para a elaboração de um infográfico nos quais serão corrigidas essas informações. 

 

CONCLUSÕES 

A pesquisa abriu espaço para a importância do uso dos infográficos principalmente 

para a compreensão de alunos do ensino médio, se de alguma forma parece ser um tema 

abordado nas escolas, o infográfico pode sintetizar para alunos de educação básica qualquer 

processo relacionado a ciência e outros conceitos escolares. Para fins didáticos os infográficos 

conceituam claramente e se tornam uma opção necessária. Um infográfico pode não ser 

assimilado por um grupo de pessoas, afinal para qualquer entendimento seja textual ou não, 

tendo-se um conhecimento contextualizado se faz ser entendido, no entanto é compreensivo 

que para ser um infográfico as informações sejam sintetizadas. 

Se o conhecimento principal do El niño pôde ser absorvido por um nível médio de 7, 

deve-se considerar também aqueles que não tiveram a mesma clareza, suas indagações 

sugerem retoques, melhoras na elaboração do infográfico como também para futuros outros 

infográficos com outras concepções.   
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RESUMO: O presente estudo possibilita analisar o uso do smartphone no processo de 
desenvolvimento de habilidades dos alunos de Administração de empresas do Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba. Especificamente procurou-se 
demonstrar como a utilização dos aplicativos dos smartphones auxiliam no processo de 
aprendizagem. Destacou-se, por meio de autores como Robbins (2000), Lacombe (2006) e 
Maximiano (2011) as características das funções dos administradores. Assim, aplicou-se um 
questionário com 57 graduandos do referido curso. Como os principais resultados obteve-se 
que os aplicativos mais utilizados pelos alunos são Adobe Reader, Dropbox, Google docs, 
Pacote Office e Whatsap. Percebeu-se que, embora, os respondentes estejam a maior parte do 
tempo conectados à internet (mais de 8 horas diárias), pouco tempo é dedicado aos estudos e 
ao desenvolvimento de competências, cerca de 1 a 2 horas por dia. Já no tocante às funções do 
administrador, 60% afirmam utilizar o smartphone para o desenvolvimento da função de 
organização. 
PALAVRAS CHAVES: Smartphone, administrador, habilidades. 
 
 
USING THE SMARTPHONE IN DEVELOPING PROCESSES OF 
ABILITIES AND SKILLS NEEDED TO AN ADMINISTRATOR 
 
ABSTRACT: The present study leads to analyze the use of smartphone in the process of 
development of competences by analyzing the business administration students of the Federal 
Institute of Education Science and Technology of Paraiba. Specifically intended to show how 
the utilization of the smartphones apps helps in the processes of learning. It highlighted by the 
authors like Robbins (2000), Lacombe (2006) and Maximiano (2011), the characteristics of 
the functions and competences of administrators. Thus, it was used a questionnaire to a group 
of 57 students of the course. As the main results was achieved that the applications most used 
by the students are Adobe Reader, Dropbox, Google docs, Pacote Office and Whatsap. It was 
noticed that, although respondents are most of the time connected to the Internet (more than 8 
hours per day), little time is devoted to studies and skills development, about 1 to 2 hours per 
day. Already with regard to administrator functions, 60% claim to use the smartphone for the 
development of the organization function. 
KEYWORDS: Smartphone, administrator, abilities. 
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INTRODUÇÃO 

  Conforme as tecnologias vão sendo criadas e os profissionais levados a adaptar-se aos 

requisitos exigidos para uso das mesmas tecnologias, estas tornam-se ferramentas que quando 

aliadas às atividades cotidianas, auxiliam no desenvolvimento das ações executadas por 

pessoas ligadas aos diversos setores. Universidade e escolas se empenham no sentido de 

capacitar usuários para novas tecnologias que servem como mais um componente para o seu 

desenvolvimento escolar e profissional.  

A possibilidade de uso dos smartphones levou à intensificação do uso do aparelho nas 

universidades e locais de trabalho com as mais variadas funcionalidades transformando-se numa 

ferramenta quase indispensável nos nossos dias. Funcionando como computador, suporta todas as 

fases do desenvolvimento acadêmico trazendo a possibilidade de comunicabilidade social com 

utilização dos mais diversos aplicativos, colaborando dessa forma, com o processo de formação 

do acadêmico e futuro profissional. 

Dessa forma esse estudo se justifica pelo fato de que a cada dia cresce o número de 

consumidores de aparelhos smartphones. Eles estão presentes em todos os lugares do nosso 

cotidiano: casa, trabalho, igreja e não poderia ser diferente nas universidades. Transformou-se 

numa ferramenta relevante na vida da maioria das pessoas. Trata-se de um assunto contemporâneo 

e pouco explorado em estudos organizacionais. A partir dele será possível compreender como os 

smartphones são utilizados pelos alunos. A partir da discussão em questão, traz-se a seguinte 

questão problema: Como a utilização dos smartphones contribuem no desenvolvimento das 

habilidades na formação dos alunos do curso de Administração de Empresas no Instituto Federal 

de Ciência e Tecnologia da Paraíba?  

Como forma de operacionalização da pesquisa procura-se atingir o seguinte objetivo geral: 

analisar o uso dos smartphones no processo de desenvolvimento das habilidades necessárias a um 

administrador no curso de Administração do IFPB. Os objetivos específicos são os seguintes: (i) 

identificar as ferramentas mais utilizadas do smartphone; (ii) verificar as habilidades do 

administrador  desenvolvidas a partir do uso de tais ferramentas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 A presente pesquisa teve como base a abordagem quantitativa dos dados que é 

caracterizada por usar números, técnicas estatísticas e proporção na coleta e no tratamento dos 
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dados (GIL, 2008). Desta forma, os números foram analisados por meio de estatística descritiva, 

que consiste num método qualificado por abordar os dados relativos a uma população, 

compreendendo a coleta, a apresentação, a organização e a descrição dos dados (SILVA, 2011). 

Adotou-se, ainda, a classificação de Vergara (2008) para classificação metodológica: quanto aos 

fins é uma pesquisa descritiva, tendo em vista que se propõe a resolver problemas concretos, 

mais imediatos ou não, tendo uma finalidade prática baseada na curiosidade do pesquisador e 

situada, sobretudo, no nível de especulação: o estudo sobre o uso do smartphone no processo 

de desenvolvimento de  habilidades pelo administrador. Quanto aos meios de investigação, a 

pesquisa é de campo, documental e bibliográfica.  

A pesquisa foi realizada junto aos alunos do curso de Administração de Empresas do 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – IFPB, onde os participantes da pesquisa 

foram escolhidos de forma específica e independente de sexo, onde a fundamental 

característica para responder ao questionário foi a utilização pelos mesmo do aparelho 

smartphone.  

Assim a população da pesquisa foram os alunos do período de 2016.1 do curso de 

Administração, totalizando uma amostra por acessibilidade de 57 alunos, ou seja, foram 

selecionados conforme a facilidade de acesso. O procedimento de coleta de dados deu-se por meio 

da aplicação de questionários. Vergara (2008) reitera que o questionário se caracteriza por uma série 

de questões apresentadas ao respondente por escrito. Utilizou-se no tratamento dos dados técnicas de 

análise de estatística descritiva 

. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Verifica-se na amostra analisada uma preponderância de entrevistados do gênero masculino 

com a composição de um percentual de 63% em contraste com 37% de entrevistados do gênero 

feminino. Também com relação à idade dos entrevistados, verificou-se que 44% da amostra 

analisada apresenta idade entre 20 e 25 anos de idade, conforme Figura 1.  
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Figura 1: Perfil etário da amostra. IFPB, 2016. 

Quanto aos aplicativos mais utilizados nos smartphones pelos alunos, verificou-se, 

conforme Figura 2, o google docs, o pacote do office e o Whatsapp, além do facebook. Estes 

aplicativos são utilizados no geral para desempenho das seguintes atividades acadêmicas: 

armazenamento de arquivos, edição online de documentos, edição física de documentos, 

compartilhamento de arquivos de forma instantânea e comunicação rápida. 

 

Figura 2: Aplicativos mais utilizados pelos alunos. IFPB, 2016. 

Além do uso crescente de smartphones, o acesso à internet é que permite maior 

efetividade às atividades desempenhadas pelos alunos no ambiente de estudos. Verificou-se 

que 35% dos alunos respondentes passam mais de oito horas conectados à rede por meio do 

celular e 30% entre quatro e oito horas, conforme Figura 3. Na verdade, o acesso à internet 

no Brasil vem crescendo mais pelo dispositivo móvel do que pelo computador. Se antes a 

internet fixa ou residencial era maior, hoje a mobilidade e a relação custo benefício faz com 

que as pessoas cada vez mais acessem a internet móvel, principalmente pela venda de 

pacotes de internet ser feita diretamente pela companhia telefônica. 
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Figura 3: Tempo conectados à internet. IFPB, 2016. 

 

Figura 4: Tempo de uso da internet para fins de aprendizagem. IFPB, 2016. 

 

Destarte o período de permanência que os alunos afirmam permanecer on-line, 

apenas 56% sinalizam utilizar o smartphone, entre uma a duas horas efetivamente no 

processo de aprendizagem. Mais alarmante é a estatística de que apenas 7% dos 

respondentes sinalizam utilizar a internet mais de quatro horas por dia em processos de 

aprendizagem, conforme Figura 4. 

Percebe-se que, embora, os respondentes estejam a maior parte do tempo conectados 

à internet, pouco tempo é dedicado aos estudos e ao desenvolvimento de competências. 

Muitos dos aplicativos utilizados podem auxiliar tanto atividades acadêmicas e 

profissionais, quanto pessoais, mas, possivelmente, o uso do smartphone e de seus 

aplicativos estão menos voltados para fins acadêmicos.  

O perfil dos alunos do ensino superior tem mudado, são jovens que gostam de 

tecnologia, procuram uma qualificação profissional, geralmente já estão inseridos no 

mercado de trabalho e querem aproveitar o máximo do seu tempo. O jovem estudante usa o 

smartphone para viabilizar e facilitar o desempenho de inúmeras atividades, e os dados 

sugerem que pouco é o tempo dedicado para fins acadêmicos.  
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Analisando de forma geral, o exercício das funções dos administradores expressas por 

meio do uso das ferramentas do smartphone (Figura 5) evidencia-se que a função de 

organização compreende a que mais pode ser identificada. Assim, a função de organização 

é sinalizada por 60% dos respondentes seguindo de 49% referente à planejamento, 47% 

referente à liderança e 44% referente ao controle. O uso do smartphone propicia aos alunos, 

principalmente pelo uso de alguns aplicativos, o planejamento e organização de tarefas, de 

forma a estruturar e facilitar o desempenho de atividades das áreas pessoal, profissional e 

acadêmica.  

 

Figura 5: Atividades voltadas ao desempenho de funções do administrador. IFPB, 2016 
 

A Figura 6 apresenta as habilidades identificadas pelos alunos no uso do smartphone 

no processo de aprendizagem. Destaca-se inicialmente que a habilidade de raciocínio lógico 

lidera as indicações dos alunos compondo um percentual de 51%. É possível discorrer, 

então, que a capacidade de resolução prática de problemas que envolvam raciocínio lógico 

e matemático possa ser facilitada por meio da utilização das ferramentas do smartphone. A 

visão sistêmica, que trata da capacidade de enxergar o todo, das variáveis que compõe um 

problema ou situação e as habilidades conceituais que envolvem a capacidade de trabalhar 

com conceitos, abstrações e analisar criticamente a partir de conhecimentos também 

aparece com altos índices.  
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Figura 6: Habilidades do administrador. IFPB, 2016 
 
 

No entanto, percebe-se que, embora com percentuais um pouco menores do que a 

habilidade de raciocínio lógico e visão sistêmica, as habilidades de negociação e humanas 

poderiam ser maiores se as ferramentas ou aplicativos disponíveis para trabalhos em grupo 

fossem melhor ou mais utilizadas. Sem entrar no mérito de aspectos que envolvem a relação 

ensino-aprendizagem, o uso de ferramentas tecnológicas, inclusive pelo dispositivo móvel em 

sala de aula como estratégias de ensino e de aprendizagem podem melhorar o gap encontrado 

nos alunos de administração.  

Possivelmente, tanto o desenvolvimento das habilidades do administrador, quanto o 

desempenho das suas funções pode ser melhorado se o uso do smartphone e de outras 

tecnologias fossem trabalhadas estrategicamente pelas instituições de ensino. O primeiro 

aspecto a ser trabalhado é disponibilizar acesso livre à internet. É o que já ocorre no IFPB – 

Campus João Pessoa. Outro aspecto é inserir e informar sobre o ambiente tecnológico, 

ferramentas e aplicativos para o dia-a-dia do aluno. Dessa forma, as experiências vivenciadas 

pelo aluno de administração, seja em sala de aula, seja no trabalho ou em outro ambiente 

podem potencializar a formação de um melhor profissional, e que, sobretudo, desenvolve 

autonomia para aprender e atuar como um indivíduo que exerce inúmeras atividades.  
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CONCLUSÕES 

Este trabalho teve por finalidade avaliar a utilização dos smartphones pelos 

estudantes de Administração bem como a utilização de suas ferramentas de acordo com sua 

funcionalidade e como essa utilização pode auxiliar a formação das habilidades do 

Administrador. Desse modo, identificou-se inicialmente, por meio de estudo bibliográfico a 

importância das ferramentas de Tecnologias da Informação no processo de ensino e 

aprendizagem, para, posteriormente, identificar as habilidades do administrador. 

No que se refere ao atingimento dos objetivos, pode-se identificar de forma geral que 

35% dos alunos permanecem conectados mais de 8 (oito) horas diárias à internet refletindo 

um perfil de aluno que possui acesso às ferramentas online de suporte ao estudo. 

Entretanto, daquele percentual de alunos que permanecem conectados, 56% dos alunos 

utilizam apenas 1 a 2 horas do smartphone no processo de aprendizagem relacionado ao 

curso. Já com relação às funções do administrador identificadas por meio de uso do 

smartphone, percebeu-se que 60% dos entrevistados sinalizam que a função de 

organização pode ser percebida por meio do uso das ferramentas do smartphone. Verificou-

se ainda 49% para planejamento, 47% para liderança e 44% referente à função de controle. 

Com relação às habilidades verificou-se uma preponderância da identificação do raciocínio 

lógico (51%) por meio do uso do smartphone. Em segundo lugar das habilidades 

verificadas, constatou-se  49% das habilidades referentes à visão sistêmica. 

A principal limitação do estudo consistiu na disponibilidade de tempo dos 

pesquisadores para abranger uma quantidade maior da amostra dos alunos de administração 

na instituição de ensino. Para futuras pesquisas sugere-se verificar de forma mais 

aprofundada sobre como ocorre a aprendizagem por meio de tecnologias móveis nos alunos 

do curso superior de administração.  
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RESUMO: O estudo da relação entre turismo e natureza implica em discussões sobre os 
modos de intervenções práticas da atividade em áreas naturais, principalmente, nas Unidades 
de Conservação. Neste contexto, pretende-se investigar o uso público com fins turísticos do 
Parque Estadual Mata da Pipa – Tibau Do Sul/RN, a partir da perspectiva da iniciativa 
privada, baseado em uma pesquisa descritiva sustentada na análise documental do Plano de 
Manejo, juntamente com a pesquisa de campo. Constatou-se que a iniciativa privada é a 
investidora nas ações de promoção, organização, venda de produtos e prestação de serviços 
turísticos, tendo potencial de maximizar benefícios sobre a economia local, auxiliar a 
fiscalização e controle das ações de uso público (denunciar a degradação ambiental) e 
patrocinar projetos de educação ambiental. Percebe-se que a falta de participação e 
engajamento da iniciativa privada nas tomadas de decisões dentro da dinâmica do conselho 
gestor é um fator que dificulta a construção e implantação de parcerias público privadas que 
colaboram para o desenvolvimento turístico local. A iniciativa privada inserida na 
comunidade local, deve ser entendida como um parceiro em potencial da gestão de uma UC, 
todavia, os gestores devem mediar a conservação ambiental, os interesses econômicos e o 
desenvolvimento regional.   
Palavras-chave: gestão, parceria, turismo, unidade de conservação 
 

PUBLIC USE WITH TOURIST PURPOSES OF MATA DA PIPA STATE 
PARK - TIBAU DO SUL / RN: SEEN BY PRIVATE INITIATIVE  
 
ABSTRACT: Researches related to the relationship between tourism and nature involves 
discussions about the ways of  activity’s interventions on natural areas, mainly in protected 
areas. In this context, we intend to investigate the public use for tourism purposes at Mata da  
Pipa State Park - Tibau do Sul / RN, from the perspective of the private sector, based on a 
descriptive documental analysis of the Management Plan and field research. It was found that 
the private sector is investing in promotion, organization, sale of products and provision of 
tourist services, having the potential to maximize benefits on the local economy, help the 
supervision and control of public use actions (report degradation environmental) and sponsor 
environmental education projects. It is noticed that the lack of participation and engagement 
of the private sector in decision making considering the dynamics of the management board is 
a factor that hinders the construction and implementation of public-private partnerships that 
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contribute to local tourism development. The private part of the local community, should be 
understood as a potential partner for the management of UC, however, managers must 
mediate environmental conservation, economic interests and regional development. 
Keywords:  management, partnership, protect areas, tourism 
 
INTRODUÇÃO 

A criação das unidades de conservação (UC’s ou áreas protegidas) tem o objetivo 

primário de proteger a biodiversidade, seu patrimônio natural e cultural. Estes territórios 

proporcionam múltiplos efeitos positivos para a conservação da natureza e, 

consequentemente, para o bem-estar humano à medida que são fontes de serviços ambientais. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC, 2000), institui dois grandes grupos 

de áreas protegidas (Uso Sustentável e Proteção Integral), dentre as diversas categorias que 

compõem estes grupos, verifica-se que algumas categorias permitem o uso público (entre 

outras atividades humanas, as práticas de lazer e turismo em seu interior), gerando benefícios 

econômicos e sociais para a população do entorno, auxiliando a viabilidade financeira das 

áreas e a manutenção dos processos ecológicos. 

 Esta investigação elegeu como objeto de estudo o Parque Estadual Mata da Pipa 

(PEMP), que está localizado no município de Tibau do Sul - Microrregião do Litoral Sul do 

Rio Grande do Norte. Cabe ressaltar que esta é uma região possuidora de um relevante 

patrimônio natural do bioma Mata Atlântica, tendo esta UC como o principal objetivo a 

preservação deste remanescente de importância ecológica, além de possibilitar a realização de 

pesquisas científicas, incentivar atividades de educação e interpretação ambiental e turismo 

ecológico, oferecendo à comunidade alternativas de espaço para recreação e lazer. 

A criação de UC’s é uma estratégia de conservação da natureza e pode-se dizer que 

determinadas áreas protegidas apresentam potencialidade e atratividade turística. No atual 

cenário, a percepção dos impactos e desequilíbrios naturais gerados historicamente por um 

modelo de consumo/produção insustentável nas mais diversas atividades econômicas é uma 

realidade inevitável. O objetivo desta pesquisa é investigar o uso público com fins turísticos 

do Parque Estadual Mata da Pipa - Tibau do Sul/RN, a partir da perspectiva da iniciativa 

privada.  

  

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo visa apresentar uma pesquisa de natureza descritiva e de base documental, a 

partir da análise do Plano de Manejo do Parque Estadual Mata da Pipa, bem como, de estudos 

provenientes da investigação do mesmo. Assim, de acordo com Cajueiro (2013), pode-se 
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considerar que quaisquer registros configurados como fontes primárias têm tido relevância 

para tais fins. Ainda é possível afirmar que a revisão da literatura tem sido relevante para 

sustentar as discussões dos resultados, pois, como coloca Boaventura (2014), referência 

bibliográficas, documentais e eletrônicas são fundamentais para o trabalho científico. 

Além disso a pesquisa tem se utilizado da investigação in loco, com o intuito de apontar 

a existência de intervenções que apresentam relação com a atividade turística. Este tem se 

dado por meio da observação direta nos limites da Unidade de Conservação investigada. 

Ainda como parte das intervenções realizadas em prol da pesquisa, têm-se utilizado das 

entrevistas semiestruturadas a partir de roteiros elaborados à luz da pesquisa documental e 

bibliográfica. Estas têm consistido no contato direto com os atores sociais relacionados à UC, 

com ênfase aos gestores públicos, representantes da iniciativa privada e sociedade civil 

organizada. A OMT (2005) destaca que este é um método relevante quando utilizado para fins 

de obtenção de informações valiosas acerca do objeto investigado. Veal (2011) ainda coloca 

que o perfil e as habilidades do entrevistador são de extrema valia. Até o momento foram 

realizadas duas entrevistas, uma com a representante da Associação de Hotéis e Pousadas de 

Pipa (ASHTEP), e a outra com o representante dos empresários no Conselho Gestor da UC 

(setor imobiliário). 

A partir deste ponto, realizou-se sua transcrição por meio da análise de conteúdo do 

discurso dos entrevistados. Considerando essa metodologia de tratamento de dados, Severino 

(2015, p. 121) a visualizar como “uma metodologia de tratamento e análise de informações 

constantes em um documento, sob formas de discursos pronunciados em diferentes 

linguagens: escritos, orais, imagens, gestos”. Assim, a análise se dá ao ponto de compreender 

qual a visão/ação da iniciativa privada do ponto de vista da participação em ações, parcerias e  

uso público da UC. 

Por fim, pode-se registrar que esta pesquisa se caracteriza como um estudo de caso 

classificado por Vergara (2007, p. 49) como sendo “circunscrito a uma ou poucas unidades, 

entendidas como pessoa, família, produto, empresa, órgão público, comunidade ou mesmo 

país”. O estudo contempla a pesquisa documental, através da análise do plano de manejo e de 

outros documentos referentes ao parque. Esta investigação também se caracteriza como uma 

pesquisa de campo de natureza descritiva, uma vez que condiz com uma investigação 

empírica no local onde ocorrem ou ocorreram os fatos (VERGARA, 2007). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Constituição Federal (1988), no artigo n. 225, dispõe que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 Na década de 1990, o governo federal consolidou um debate em prol da organização do 

uso e ocupação de áreas naturais. Seabra (2006, p. 36) afirma que para monitorar o uso e a 

ocupação das áreas protegidas no Brasil, o governo federal, com base no projeto de lei nº 

2.892 de 1992 da Constituição Federal, criou o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, constituído pelo conjunto de unidades de conservação federais, estaduais e 

municipais.  Este Projeto de Lei foi intensamente debatido no Congresso Federal, pois, um 

dos grandes entraves do documento citado foi a discussão sobre a presença humana em áreas 

protegidas.   

Em 18 de julho de 2000, aproximadamente dez anos depois da elaboração do projeto 

de lei nº 2.892/1992, a Lei nº 9.985/2000 instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), que estabelece critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação. As unidades de conservação (UCs), 

segundo o art. 1º da Lei 9.985/2000, são [...] espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 

especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 

 Conforme apresentado anteriormente, o SNUC (2000) institui dois grandes grupos de 

áreas protegidas (Uso sustentável e Proteção Integral). O objetivo básico das Unidades de Uso 

Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos 

seus recursos naturais. Portanto, nesta primeira categoria é possível o uso direto dos recursos 

naturais da unidade de conservação.  

Dentre as unidades de proteção integral e uso sustentável, algumas categorias de áreas 

protegidas permitem o uso direto dos recursos naturais para fins de práticas de experiências 

vivências lúdicas de lazer e turismo, obedecendo às regras e ao zoneamento das áreas. Neste 

estudo de caso, analisa-se o Parque Estadual Mata da Pipa (PEMP). Esta área protegida 

pertencente ao grupo das unidade de proteção integral, localizada no município de Tibau do 

Sul - Microrregião do Litoral Sul do Rio Grande do Norte. A UC ocupa uma área de 290,88 

hectares, e foi criada através do Decreto Estadual nº 19.341 de 12 de Setembro de 2006, a 
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partir da transformação de uma parcela territorial da Área de Proteção Ambiental Bonfim-

Guaraíra.  

A categoria Parque, conforme o art. 11.  do SNUC (2000),  tem como objetivo básico a 

preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de 

educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 

ecológico. É relevante ressaltar que o PEMP tem como principal objetivo a preservação do 

remanescente de Mata Atlântica na área, dotada de importância ecológica, além de possibilitar 

a realização de pesquisas científicas, incentivar atividades de educação e interpretação 

ambiental e turismo ecológico, oferecendo à comunidade alternativas de espaço para 

recreação. 

O planejamento é fundamental e indispensável para o desenvolvimento turístico 

equilibrado e em harmonia com os recursos físicos, culturais e sociais das regiões receptoras, 

evitando, assim, que o turismo destrua as bases que o fazem existirem (RUSCHMANN, 2012, 

p.10). A gestão pública de uma área protegida deve investir em ações de planejamento com o 

objetivo de equilibrar os interesses oriundos da iniciativa privada e a conservação do 

patrimônio natural.  A autora (2012) indica que não é uma tarefa fácil encontrar o equilíbrio 

entre interesses econômicos e a preservação ambiental, pois não há esforços de construir uma 

política que concilie a legislação ambiental e turística. 

O Plano de Manejo do PEMP institui um conjunto de metas gerais em seu processo de 

planejamento, estas são: promover divulgação, ações e sensibilidade; promover eventos aos 

visitantes para conhecimento e preservação; conscientização de crianças e jovens; realizar 

oficinas, para conhecimento da realidade local; fomentar parcerias entre setor público, privado 

e sociedade. Além disso, se propõe no documento garantir a inserção da UC como temática 

educativa não-formal, tendo como público alvo a população em geral da unidade, gestores 

públicos municipais e estaduais, todos dos segmentos de ensino de abrangência do PEMP e 

ainda visitantes e empreendedores em geral em torno do Parque.  

A observação in loco indica a existência de uma situação territorial inconclusiva. 

Visualiza-se que: 1) os marcos de limitação (cercas) foram vandalizados; 2) a carência de 

infraestrutura e recursos humanos de fiscalização, recepção e pesquisa; 3) e há indicadores de 

múltiplas atividades humanas no território do PEMP (extração de madeira, plantio de espécies 

exóticas, passeio a cavalo e trilhas em ambientes naturais). Quando se analisa estas 

informações à luz do plano do manejo, percebe-se as dificuldades de implementação do 

mesmo por parte dos atores impactados pela gestão da UC, haja vista que o documento coloca 
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como fator relevante inibir as práticas irregulares de uso a realização de ações de fiscalização, 

esta deve se estender à ocupação da Zona de Amortecimento da UC. 

Observou-se ainda, in loco, que a inexistência de uma estrutura física para oferecer o 

suporte necessário às equipes de fiscalização é um fator limitante a uma ação eficaz das 

mesmas. Isso poderia ser minimizado a partir da construção do equipamento Ecoposto, tal 

qual existem em outras UC´s estaduais no RN. Além disso, edificação de um Ecoposto 

também facilitaria o acesso tanto da comunidade local quanto dos visitantes, por meio da 

implementação de infraestrutura básica para atender sua recepção. Essa proposição corrobora 

com o posicionamento de Ruschmann (2012) quando destaca a necessidade de planejamento 

para implantação de espaços de uso público nas UC´s. 

 Entre os dias 29 e 30 de setembro de 2016, foram realizadas entrevistas com 

representantes da iniciativa privada, a representante da ASHTEP e o representante do setor 

imobiliário. Ambos os diálogos confirmam as observações in loco  realizadas pela equipe de 

pesquisa e os dados presentes no plano de manejo. Ambos colocam conhecer a UC, e 

ressaltam que o parque não tem estrutura de recepção (ecoposto) de pessoas; a primeira ainda 

registra que a delimitação física (cercas) do território não é visível, já o segundo indica que a 

vandalização desta demarcação se dá em razão das questões oriundas das pendências de 

legalização fundiária. Pela fala da entrevistada, constata-se que o PEMP carece de 

investimento em estrutura física (ecoposto e cercas), a mesma diz ter ciência da existência do 

Plano de Manejo, porém, não tem domínio sobre o conteúdo do documento, além de não ter 

participado de seu processo de criação, há cerca de 10 anos atrás. O representante do setor 

imobiliário, por sua vez, afirma um engajamento ativo no processo de criação do PEMP, bem 

como, de instrumentos como Plano Diretor, Código de Meio Ambiente e de Obras do 

município de Tibau do Sul.  Ambos são membros do Conselho Gestor do PEMP. 

Os entrevistados negam a existência de lazer e turismo no interior do PEMP. A 

presidente da ASHTEP indica que o parque tem a finalidade de manter a conservação do 

ambiente diante da expansão da degradação da natureza e especulação imobiliária no 

município. 

o de Tibau do Sul. Porém, a mesma indicou que a fiscalização do território quase não 

existe ou é esporádica, ela relata que não existe uma continuidade na fiscalização o que 

dificulta o controle da degradação na UC e possibilita as invasões, os corte ilegal de árvores, 

as queimadas e a especulação imobiliária.  

Para o representante do setor imobiliário, o processo de criação moroso de implantação 

da UC traz consigo mais conflitos do quê proteção da área natural, o mesmo destaca que, no 
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momento em que efetivarem a atividades de uso público no parque, se facilitaria o processo 

de fiscalização da UC, haja vista, que a presença constante de pessoas inibiria as ações ilegais 

na mesma, inclusive com a participação e apropriação da comunidade. Ele ainda afirma que 

as proposições de zona de amortecimento da UC propostas no Plano Diretor Municipal, são 

mais coerentes do que às propostas pela Estado no decreto de criação. 

Portanto, a partir destes elementos e , considera-se sob a ótica da iniciativa privada que 

o PEMP apresenta potencialidade turística e pode gerar benefícios sociais a partir do uso 

público com fins turísticos e de lazer, mas é atribuído exclusivamente ao Estado o 

planejamento e os aspectos legais necessários ao desenvolvimento da infraestrutura básica 

que proporcionará acesso à população residente e aos turistas. Segundo Freitas, Brumatti e 

Justino (2016, p. 1517), “embora o Parque preveja o uso público por meio de visitações e 

ecoturismo, ele não apresenta subsídios consistentes e bem definidos de ordenamento destas 

atividades, dificultando o aproveitamento dos benefícios potenciais relacionados ao 

ecoturismo”. 

Cabe ao Estado a administração das Unidades de Conservação, porém, o zelo pela 

proteção e conservação do patrimônio ambiental (natural, psicossocial e cultural) e a criação 

de condições que facilitem e regulamentem o funcionamento dos serviços e equipamentos nas 

destinações necessários ao atendimento das necessidades e desejos dos turistas, também 

cabem às empresas privadas (RUSCHMANN, 2012).  

A efetividade da contribuição turística para a conservação de áreas naturais, 

ecossistemas e da biodiversidade está condicionada a todos os níveis de gestão, pública e 

privada, local e nacional, de forma a garantir a capacitação profissional em todos os níveis, a 

ativação dos códigos de conduta e diretrizes, informações e processos educativos dos turistas 

e das comunidades. Na perspectiva da sustentabilidade, as áreas protegidas necessitam formas 

de gestão participativas e integradas que correspondam às realidades e interesses locais, em 

outros termos, é necessário pensar em processos de governança, mais do que em gestão. 

 

CONCLUSÃO 

Como parte dos resultados preliminares sobre a investigação do uso público com fins 

turísticos do Parque Estadual Mata da Pipa - Tibau do Sul/RN, verificou-se que a implantação 

do PEMP traz em torno de si alguns conflitos de uso e ocupação que vêm se tornando 

limitadores para o uso público, tanto pela comunidade local, quanto para fins turísticos. Estes 

fatos se tornam em alguns aspectos destoantes com as proposições do Planos de Manejo.   
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Como, preliminarmente indica esta pesquisa, a iniciativa privada é formada por atores 

sociais que investem e desenvolvem ações de promoção, organização, venda de produtos e 

prestação de serviços turísticos, mas que também têm o potencial de auxiliar na fiscalização 

(denunciar a degradação ambiental), fornecer patrocínio a projetos e auxiliar no controle da 

capacidade de carga nas áreas protegidas. A viabilidade de gestão das unidades de 

conservação é algo que depende da participação efetiva de todos os atores sociais que 

interferem ou são interferidos por elas, cabendo ao Estado a mediação de interesses e 

condução legal das atividades propostas de forma participativa. A compreensão do papel de 

cada ator social na conservação da área é essencial para a efetividade dos processos de 

governança locais. 
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RESUMO: A percepção e o aproveitamento de oportunidades representam aspectos inerentes 
ao empreendedorismo. O presente artigo tem como objetivo investigar as oportunidades de 
negócios percebidas devido a Copa do Mundo 2014 na cidade sede de Fortaleza/CE. A 
metodologia compreendeu um levantamento bibliográfico e uma pesquisa de campo de 
natureza exploratória. Os dados foram submetidos a análises fatoriais, de forma a reduzir as 
variáveis estudadas em fatores que possibilitaram uma melhor observação do fenômeno. A 
pesquisa revela que boa parte dos entrevistados já explorou alguma oportunidade de negócio 
passageira, e que os setores mais promissores são: o comércio varejista, a tecnologia da 
informação, os serviços em geral, o turismo e a produção a esta associada e o agronegócio. 
Palavras–chave: empreendedor, empreendedorismo, mega eventos 

 

Perceived Business Opportunities During the World Cup 2014 

 

ABSTRACT: The perception and use of opportunities represent aspects of entrepreneurship. 
This article aims to investigate the perceived business opportunities due to the 2014 FIFA 
World Cup host city of Fortaleza/CE. The methodology included a literature and a field study 
of exploratory nature. The data were subjected to factor analysis, in a way to reduce the 
variables of the study to factors that gave a better view of the phenomenon. The survey 
reveals that most respondents have explored some business opportunity fleeting, and that the 
most promising sectors are: retail trade, information technology, general services, tourism and 
the production of this and associated agribusiness. 
KEYWORDS: entrepreneur, entrepreneuship, mega events 

 

INTRODUÇÃO 

Em 2014, aconteceu a vigésima edição da Copa do Mundo da Fédération 

Internationale de Footbal Association (FIFA), que teve como país sede o Brasil. Os eventos e 

os investimentos realizados no país fizeram com que diversos empreendedores aproveitassem 

novas oportunidades de negócios, passageiros ou não. Segundo dados oficiais do Governo do 
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Brasil, foram gastos 24,6 bilhões de reais para a realização do evento. A cidade-sede de 

Fortaleza teve um investimento de R$ 824.034.387,00, divididos em investimentos para a 

reforma do estádio Castelão, mobilidade urbana e desenvolvimento turístico. 

A relevância do empreendedor e da criação de novas empresas, em particular das 

microempresas, para o desenvolvimento econômico e social de um país é apontada pela 

Comissão Europeia (2003) como um dos motivos que justifica o esforço de investigação 

sobre esse fenômeno. O Green Paper da Comissão Europeia (2003) aponta como razões da 

importância do empreendedorismo a sua contribuição para a criação de empregos, o 

crescimento econômico, a melhoria da competitividade empresarial, o aproveitamento do 

potencial dos indivíduos e o atendimento dos interesses da sociedade (proteção do ambiente, 

produção de serviços de saúde, de serviços de educação e de segurança social).  

Tendo em vista esse cenário, o SEBRAE em parceria com a Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), realizou pesquisa para o mapeamento de oportunidades para micro e pequenas 

empresas nas cidades-sede da Copa-2014. Os resultados desse trabalho serviram de base para 

a realização da pesquisa de campo subjacente a este artigo, que tem como objetivo investigar 

como tais oportunidades são percebidas por empreendedores e profissionais diversos na 

cidade sede de Fortaleza/CE. 

Buscas realizadas na base de dados da Ebsco e em diretórios acadêmicos na internet 

revelaram pesquisas acerca do fenômeno da Copa do Mundo, porém não foram encontrados 

trabalhos acadêmicos semelhantes a este apresentado. Utilizando as palavras-chave ‘‘copa do 

mundo’’ e “world cup” foram encontrados papers com diferentes abordagens: no âmbito da 

competitividade turística das 12 cidades-sede com a utilização da análise envoltória de dados 

(DEA) (PEREIRA, 2010); estudos sobre o impacto na economia das nações que sediaram o 

evento (STURGESS; BRADY, 2006; JORY; BOOJIHAWON, 2011; ALLMERS; HAGN; 

DOMINGUES; BETARELLI JUNIOR; MAGALHÃES, 2011); os impactos econômicos dos 

investimentos em obras de mobilidade urbana em região específica (KURESKI, 2012); sobre 

a visibilidade que os países-sede recebem ao sediar a copa, e como esta visibilidade impacta 

nos seus mercados (BAYAR; SCHAUR, 2014), entre outros. 

 Observando a pouca atenção dada aos estudiosos para o desenvolvimento de pequenas 

empresas durante (e depois) de megaeventos como a Copa do Mundo FIFA, Rogerson (2009) 

publicou estudo sobre as oportunidades e desafios das pequenas empresas de turismo na 

Copa-2010 na África do Sul. Este último trabalho colabora para a construção deste artigo à 

medida que tem como objeto evento de curta duração e seu impacto sobre setor de atividade 

também abrangido por esta pesquisa. 
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A metodologia em que se baseou este artigo compreendeu um levantamento 

documental e bibliográfico e uma pesquisa de campo de natureza exploratória, realizada na 

Feira do Empreendedor em Fortaleza/CE, no período de 24 a 27 de setembro de 2012. Os 

dados obtidos foram submetidos a análises fatoriais para a identificação dos fatores 

correspondentes às oportunidades de negócios associadas à copa-2014, de forma a representar 

as dimensões-chave para uma melhor observação do fenômeno pesquisado.  No que concerne 

à pesquisa bibliográfica os autores puderam observar que, embora seja ampla a literatura 

sobre prospecção de oportunidades de negócios, ainda existem escassas referências relativas 

aos negócios associados à Copa do Mundo FIFA ou a outros megaeventos desportivos, a 

despeito das generalizadas expectativas que se formam em torno desses eventos no mundo 

prático dos negócios.  

  

MATERIAL E MÉTODOS 

Amostra de dados 

Uma amostra não probabilística por conveniência foi a opção dos autores do estudo. Uma 
coleta de dados primários totalizando 200 questionários foi aplicada na Feira do 
Empreendedor na cidade de Fortaleza/CE, em setembro de 2012, evento este realizado pelo 
SEBRAE com o intuito de difundir práticas e atividades relacionadas ao empreendedorismo.  
O questionário foi estruturado em dois blocos: Primeiro bloco (questões 1 a 5): procurou 
traçar o perfil dos entrevistados. Segundo bloco (questões 6 a 14): procurou evidenciar a 
percepção destes entrevistados em relação ao potencial econômico trazido pela copa-2014, 
bem como a propensão dos mesmos em explorar oportunidades advindas do evento.  
As questões foram estruturadas com base no referencial teórico trabalhado neste artigo. Os 
setores para investigação foram escolhidos de acordo com levantamento anterior feito pelo 
SEBRAE, em parceria com a FGV para o mapeamento de oportunidades de negócios 
associados á Copa 2014. No referido trabalho (SEBRAE/FGV), foram utilizadas 
metodologias qualitativas, enquanto neste estudo foi utilizada uma metodologia quantitativa 
multivariada visando o confronto dos resultados obtidos na pesquisa de campo com a teoria 
difundida. 
Trabalhou-se com escalas tipo Likert de cinco pontos, onde foram utilizadas:  escala de 
discordância/concordância e escala de grau de preferência nenhuma/muito elevada. Questões 
dicotômicas e semiestruturadas também foram utilizadas. 
Tratamento dos dados 
Análise fatorial 
Antes da aplicação da técnica multivariada, o exame gráfico dos dados foi realizado segundo 
orientações do Corrar (2012). Os missings foram tratados através do método de estimação de 
valores substitutos para os dados perdidos. Nesse caso, optou-se pela substituição por casos 
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que fossem semelhantes à observação original. Quatro análises fatoriais tiveram de ser 
realizadas devido à necessidade de se conhecer os fatores gerados em questões específicas.  
Os passos para a utilização da análise fatorial exploratória foram seguidos também sobre a 
orientação do Corrar (2012), onde se pode visualizar: (1) o cálculo da matriz de correlação, 
para avaliar o grau de relacionamento entre as variáveis; (2) Para a extração dos fatores foi 
utilizado o critério da porcentagem da variância explicada. A escolha se deu conforme a 
adequabilidade dos dados à teoria; (3) Para a rotação dos dados foi escolhida a varimax, 
objetivando maior capacidade de extração dos fatores e; (4) o cálculo dos escores. Para a 
adequação dos dados à utilização da análise fatorial, os autores utilizaram o indicador Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO), onde valores acima de 0,50 significam 
que os fatores encontrados conseguem descrever satisfatoriamente a variação dos dados. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este item tem como objetivo analisar os dados com a utilização da estatística descritiva e da 
análise fatorial. 

Estatística descritiva 

A análise descritiva evidenciou que 63,5% dos respondentes são do sexo masculino e 36,5% 
do sexo feminino. 67% dos respondentes têm entre 18 e 35 anos, enquanto que no extremo 
oposto, 4% têm acima de 56 anos, evidenciando o perfil jovem da amostra. O ensino superior 
se mostrou com maior representatividade (72%), onde se somam graduados (114), 
especialistas (25), mestres (4) e doutores (1). 29% declararam-se empresários e 21,5% 
profissionais autônomos. 62% dos empresários indicaram propensão a explorar oportunidades 
surgidas com a copa, e 79,1% dos profissionais autônomos, sinalizaram a mesma intenção.  
Análise Fatorial 

Todas as análises fatoriais apresentaram medidas gerais de intercorrelação e 

consistência interna conforme o recomendado pela literatura - Alpha de cronbach maior que 

0,60, medida de adequação da amostra (KMO) maior que 0,50 e Teste de Esfericidade de 

Bartled apresentando nível de significância de 99% (CORRAR, 2012; HAIR, 2005).  

A Análise Fatorial sobre a percepção dos setores com melhores oportunidades de 

negócios apresentou dois fatores que explicavam 73,84% dos casos, porém, ao rodar a análise 

fixando o numero de fatores a extrair para três, o índice explicativo subiu para 82,49%, 

aumentando quase em 10% o grau de explicação. Portanto, para esta análise foi utilizado o 

critério de porcentagem da variância explicada (CORRAR, 2012). A extração para três fatores 

ficou dividida e classificada segundo o nível de relacionamento com o consumidor 

caracterizado para cada setor, níveis esses classificados em: forte, fraco e intermediário. 
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Os setores que compõem o Fator 1 são caracterizados por assumirem um 

relacionamento mais direto com os consumidores e turistas que visitarão o país no período da 

copa do mundo. Já no Fator 2 o Agronegócio e outros setores caracterizam-se por não haver 

esse relacionamento direto com os consumidores, relacionam-se geralmente com empresas do 

comércio varejista (Fator 1). Os setores de Têxtil e Vestuário e Tecnologia da Informação 

(Fator 3) podem relacionar-se tanto diretamente com os clientes (consumidores finais) quanto 

com outras empresas, o que caracteriza o relacionamento indireto.  

Dando continuidade a aplicação da técnica acerca da disposição dos respondentes em 

explorar oportunidades de negócios associadas à copa, emergiram 2 fatores significativos que 

explicavam 74,98% dos casos. Porém, ao rodar a técnica fixando o número de fatores a extrair 

para 3, o mesmo índice subiu para 84,46%. Portanto, para esta análise também foi utilizado o 

critério de porcentagem da variância explicada (CORRAR, 2012).  

A extração dos fatores permitiu a classificação em três tipos de negócios: (1) negócios 

mais promissores; (2) negócios levemente promissores e (3) negócios pouco promissores. 

Dentre os negócios mais promissores, verifica-se forte relação entre a percepção e a 

disposição à exploração de oportunidades, à exceção do agronegócio, que é tida como 

relacionamento fraco em relação à percepção e como negócio promissor em se tratando de 

disposição a explorar oportunidades. Uma explicação para tal divergência pode estar 

relacionada à forma diferenciada de raciocínio dos respondentes, tendo em vista que nem 

todos que responderam sobre a percepção (algo mais abstrato), responderam sobre a 

possibilidade de explorar oportunidades de negócios (no plano mais concreto). O mesmo 

ocorreu com o setor de construção civil, que apresentou relacionamento forte quanto à 

percepção, e levemente forte quanto à disposição, uma das explicações para essa divergência 

também repousa na dicotomia entre o abstrato e o concreto, tendo em vista, que de todos os 

setores, o de construção civil seja o que demanda maiores investimentos. 

Na interpelação que tratou do grau de concordância quanto aos problemas enfrentados 

pelos empreendedores de Fortaleza, duas variáveis apresentaram comunalidades abaixo de 

0,50, indicando baixa correlação com as demais variáveis e, portanto, foram excluídas da 

análise: dificuldade na formulação de processos e a proliferação de negócios informais.  

Três aspectos relevantes emergiram da análise das dificuldades encontradas para 

empreender pelos entrevistados. No Fator 1 ficaram agrupadas as variáveis que possuem 

maior relação com as ações do governo voltadas a apoiar e incentivar o empreendedorismo. É 

provável que isto tenha ocorrido por estar enraizado no senso comum ser o governo, na 

maioria das vezes, o responsável pelas dificuldades, o que acaba de certa forma, não sendo 



 

11688 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

coerente com os conceitos que de fato definem e caracterizam o empreendedor. O Fator 2 

revelou variáveis que guardam estreita relação com o perfil empreendedor, que dizem respeito 

à inabilidade de explorar oportunidades e à dificuldade de se identificar oportunidades de 

negócios com base em informações. Fica difícil, na era do conhecimento, crer na alegativa da 

não disponibilização de informações. O Fator 3 indicou dificuldades associadas à formação 

do empreendedor. Resta verificar se essa dificuldade guarda relação com a iniciativa 

individual do empreendedor ou se está associada ao contexto social e cultural da cidade 

Fortaleza. 

O último questionamento feito aos respondentes foi sobre quais atitudes são tomadas 

por eles para que pudessem reconhecer novas oportunidades de negócio. A análise fatorial 

apresentou 2 fatores, que explicavam apenas 51,6% dos casos. Com a nova aplicação da 

técnica, porém agora solicitando a extração de 3 fatores, esse percentual explicativo subiu 

para 72,70% e ofereceu também fatores com maior clareza de interpretação. Os fatores 

encontrados foram classificados como: (1) alto investimento financeiro; (2) médio 

investimento financeiro; (3) baixo investimento financeiro. 

O Fator 1 apresentou elementos em que a percepção das oportunidades está mais ligada 

ao contato direto com o local, profissionais e clientes, o que representa um alto grau de 

investimento financeiro, porém também um maior retorno e prospecção de clientes e 

mercados. O Fator 2 revelou médio investimento financeiro realizado para identificar novas 

oportunidades devido ao fato de, neste fator, terem sido alocadas as variáveis tanto voltadas 

para experiência profissional quanto o ato de frequentar feiras e eventos voltadas aos 

negócios. O Fator 3 apresentou pouco investimento financeiro, pois está ligado a busca de 

informações por outros meios (cursos, jornais, revistas, internet) ou não representou nenhum 

investimento financeiro devido apenas ao ato do contato social informal, que apesar de menos 

custoso também não possui tanta credibilidade quanto se informar em feiras e com 

profissionais preparados para tratar sobre assuntos de natureza econômica e de gestão.  

 

CONCLUSÕES 

O estudo revelou, dentre os principais achados, que (1) a percepção dos setores com 

maiores oportunidades de negócios possuem ligações com o nível de intensidade do 

relacionamento com o consumidor final, (2) a disposição para explorar oportunidades de 

negócios está associada aos setores considerados mais promissores no contexto econômico 

atual, (3) as dificuldades enfrentadas pelos empreendedores estão associadas às ações do 

governo voltadas ao incentivo do empreendedorismo, ao déficit do próprio perfil 
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empreendedor e a problemas relacionados à formação desses empreendedores, e por fim, que 

(4) nas atitudes empreendidas para o reconhecimento de oportunidades há a influência do 

impacto financeiro, que também sofre influencia da atitude do empreendedor na captação de 

informações de obtenção de conhecimento. 

Dentre os setores com maiores oportunidades de negócios, o comércio varejista, a 

construção civil, os serviços, o turismo e a produção associada ao turismo compõem o fator 

relação forte e se caracterizam por assumirem um relacionamento mais direto com os clientes. 

Já o agronegócio e outros apresentaram relação fraca, caracterizada por não haver esse 

relacionamento direto com os clientes. Enquanto, o setor têxtil, vestuário e tecnologia da 

informação apresentaram relação intermediária.  

Em relação à disposição dos respondentes em explorar oportunidades de negócios 

associadas à copa, os setores do comércio varejista, da tecnologia da informação, dos 

serviços, do turismo, do agronegócio e da produção associada ao turismo se apresentaram 

como campos para os negócios mais promissores. Os setores têxtil, vestuário e construção 

civil como levemente promissores. Assim, foi possível observar que dentre os setores mais 

promissores existe uma forte relação entre a percepção e a disposição à explorar 

oportunidades, exceto para os setores de agronegócio e da construção civil.  

Dada à dimensão e a complexidade do assunto, serão necessários outros estudos com a 

finalidade de comparar os resultados desta pesquisa (realizada antes da Copa do Mundo), com 

o que aconteceu durante o evento no que tange ao empreendedorismo e negócios passageiros. 

Como a análise fatorial de caráter exploratório apresentou resultados que permitem inferir 

validade interna e externa, recomenda-se a reutilização do instrumento de coleta com a 

finalidade de validá-lo, possibilitando assim, sua utilização em análises fatoriais 

confirmatórias e até mesmo na composição de estudos que utilizem equações estruturais 

buscando explicar relações ao mesmo tempo indiretas e mais complexas. A partir dos fatores 

encontrados neste estudo, também se pode efetuar estudos que verifiquem relações de 

dependência, como por exemplo, sobre qual impacto exercem a percepção dos setores com 

maiores oportunidades de negócios (SMOP), a disposição para explorar oportunidades de 

negócios (DEOP), as dificuldades enfrentadas pelos empreendedores (DEPE), as atitudes 

empreendidas para o reconhecimento de oportunidades (AERO) para o desempenho nas 

oportunidades identificadas (DOI), sendo esta última considerada variável dependente e todas 

as demais consideradas variáveis independentes, para tanto, podendo ser utilizadas técnicas 

multivariadas como a regressão linear ou a regressão logística. 
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Nesses estudos, deve-se ainda levar em conta o impacto sobre o surgimento das 

oportunidades de negócios, ou sobre sua intensidade, decorrente do comportamento das 

economias da América latina e do mundo desenvolvido na América do Norte, Europa e Ásia, 

particularmente naquelas áreas emissoras de turistas para o Brasil e, em particular, para o 

Nordeste brasileiro. 
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RESUMO: A logística assume papel fundamental em uma organização, pois tornasse um 
fator de competitividade e diferenciação, indispensável para uma empresa. Com isso o 
objetivo deste trabalho é analisar os aspectos logísticos da empresa CEMOPAR situada no 
município de Parintins-AM. Para isso, faz-se necessário caracterizar o conceito de logística, 
bem como, sua importância para a organização. Além disso, conhecer a história e a evolução 
da logística no Brasil e no mundo é de suma importância que se possa compreendê-la como 
um todo. Assim evidenciar os aspectos logísticos da empresa e comparar as teorias, faz com 
que o objetivo seja alcançado. Por isso, acreditasse que este trabalho seja de grande relevância 
no sentido que enfatiza os aspectos logísticos de uma das maiores empresas do município e 
que pode se torna uma base para futuros estudos no setor. 

Palavras–chave: CEMOPAR, IMPORTÂNCIA, LOGÍSTICA 

 

THE LOGISTICAL ASPECTS OF CEMOPAR COMPANY IN THE 
CITY OF PARINTINS, AMAZONAS. 
 
ABSTRACT: Logistics is key role in an organization, it became a factor of competitiveness 
and differentiation, essential for a company. Thus the aim of this study is to analyze the 
logistical aspects of CEMOPAR company located in Parintins-AM city. For this, it is 
necessary to characterize the concept of logistics, as well as its importance to the 
organization. Also, knowing the history and evolution of logistics in Brazil and the world is 
very important that you can understand it as a whole. Just highlight the logistical aspects of 
the company and compare the theories, makes the goal is reached. Therefore believe that this 
work is of great importance in the sense that emphasizes the logistical aspects of one of the 
largest companies in the municipality and that can become a basis for future studies in the 
sector. 
KEYWORDS: CEMOPAR, IMPORTANCE, LOGISTICS 
 

INTRODUÇÃO 

Atualmente a logística é parte fundamental dentro de uma organização, pois visa sempre 

a melhoria e o desenvolvimento com o crescimento de todo o processo. (FERREIRA, 2009). 

O ambiente em que as organizações trabalham nos dias de hoje é muito complexo e 

intensamente competitivo, assim há uma busca constante por inovações e/ou diferenciações 
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visando a obtenção de vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes. Devido a 

isso, as organizações, em busca de atingir seus objetivos, tentam trilhar o seu caminho com o 

melhor desempenho possível, e este, muitas vezes está intrínseco a utilização estratégica da 

logística de uma forma eficaz de melhor gerenciar os seus fluxos de materiais e de 

informações a fim de otimizar os seus processos produtivos e de distribuição (CARVALHO, 

2006). 

Para Monteiro Junior e Silva Filho (2003) significativas mudanças na gestão logística 

estão ocorrendo na gestão contemporânea empresarial, devido de inúmeros aspectos dentre os 

quais se destacam: as variações de demandas, novas tendências de mercado e especulações. 

Desse modo, Pimenta (2000) afirma que um dos maiores obstáculos da logística moderna é a 

exigência cada vez maior dos clientes por melhores níveis de serviços, onde o preço passa a 

ser um qualificador, e o nível de serviço um diferenciador perante o mercado. 

O ambiente corporativo, tanto em nível nacional como mundial, tem 
observado profundas mudanças nos últimos anos. A palavra-chave no 
planejamento estratégico passou a ser a flexibilidade, onde a mesma 
tem sido observada quando uma empresa possui rápida capacidade de 
adaptar-se a flutuações de preços, de demanda e dos diferenciais 
exigidos pelo mercado (Monteiro Junior e Silva Filho 2003). 

 

Dessa forma, a obtenção de vantagem competitiva no atual mercado globalizado tem 

sido uma busca incansável das organizações na atualidade. Assim, a logística torna-se neste 

momento uma estratégia importante, contribuindo para minimizar os custos operacionais e 

principalmente uma ferramenta essencial à eficácia das tomadas de decisões. Os transportes, 

no interior da atividade de distribuição, deixam de ser encarado como simples atividade de 

movimentação para se tornar um elo estratégico entre clientes e fornecedores, ou seja, a 

última fronteira de custos das empresas (CARRERA, 2006). 

Partindo deste princípio, a logística representa uma ferramenta estratégica fundamental 

para empresa, podendo propiciar diferenciação e inovação, garantindo-lhes a sobrevivência no 

mercado. Assim, torna-se necessário compreender e analisar os aspectos logísticos de uma 

empresa do municio de Parintins, assim, para este trabalho foi escolhido a empresa 

CEMOPAR e será descrito neste artigo. 

 

Aspectos históricos e evolutivos da logística. 

O nome logística está associado desde o início a um aspecto da lógica pura, cujo nome é 

derivado desse aspecto, conforme Goulart (2010) “desde o início, no século III a.C, na Grécia, 

conceituava-se que Logística é a arte de calcular (aritmética aplicada)”. 
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Entretanto, na sua origem, o conceito de Logística estava essencialmente ligado às 

operações militares, pois as tropas ao avançarem seguindo uma estratégia militar, os generais 

precisavam de uma equipe que providenciasse o deslocamento de munição, víveres, 

equipamentos de socorro médico, tudo isso no momento certo, na hora certa (Novaes, 2007). 

Dentre um dos primeiros homens da história a utilizar bem as estratégias da Logística foi 

Alexandre o Grande, que com seu exército de 35.000 homens, chegava a combater exércitos 

inimigos de até 60.000 homens, perdendo apenas 110 homens, usando as estratégias 

Logísticas (GOULART, 2010). 

O conceito de logística na guerra, propriamente dito, foi introduzido no inicio do século 

XVII, na França, em função dos crescentes problemas operacionais existentes, para amenizar 

esse problema foi criado assim, a patente de General de Lógis, do verbo francês lôger, que 

significa alojar, este tinha a função de planejar e organizar o alojamento, equipamento, 

transporte de tropas, produção, distribuição, manutenção e transporte de material bélico 

(ibidem). 

Por ser um serviço de apoio a logística não era tão reconhecida, ganhando destaque com 

o exercito americano: 

O histórico da logística está ligado às forças armadas, mais 
especificamente ao exército americano. Mais de uma década antes das 
empresas interessarem-se pela logística, os militares haviam 
executado aquela que foi chamada de a mais bem planejada operação 
logística da história, a invasão da Europa. Eles administravam a 
logística de forma unificada, compreendendo, entre outras, atividades 
de aquisição, armazenagem, transporte de materiais e tropas e 
administração de estoques (BALLOU, 1993 apud FERREIRA, 2009). 

Só no início do século XIX, a Logística foi reconhecida do ponto de vista acadêmico, 

passando a ser estudada como ferramenta estratégica e introduzida nas organizações, após 

algumas modificações, do conceito original, passando a estar ligada a redução de custo sem 

perdas de eficiência no atendimento e qualidade do produto.  

Segundo Ferreira (2009) no Brasil, o conceito de logística empresarial é bastante 

recente, tendo seu progresso durante o processo de abertura comercial, ganhando força a partir 

de 1994, com a estabilização da economia ocasionada pelo Plano Real. 

 

Conceituando Logística, e ressaltando sua influência nas organizações. 

Segundo Ferreira (2009, p. 13) “o conceito de logística veio se transformando conforme 

as exigências do mercado e, consequentemente, das empresas”. Com o passar do tempo houve 

a necessidade de uma melhor administração do fluxo do produto e serviço, fazendo com que 
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as atividades relacionadas a estes fossem agrupadas para facilitar o processo como um todo 

(ibidem). 

Conforme o mesmo autor a logística já recebeu vários nomes e inúmeras definições, 

entre elas: distribuição física, suprimento e distribuição, engenharia de distribuição, logística 

empresarial, logística de marketing, administração de materiais, sistema de resposta rápida, 

sistema de cadeia de abastecimento e logística industrial. 

Tomando o conceito de Ballou (1993, p. 24 apud Ferreira, 2009), a logística 

empresarial: 

Trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem, que 
facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria-
prima até o ponto e consumo final, assim como dos fluxos de 
informação que colocam os produtos em movimento, com o propósito 
de providenciar níveis de serviços adequados aos clientes a um custo 
razoável. 

Assim, de acordo com Viana (2002), Ballou (1993) afirma que a logística empresarial 

estuda como a administração pode prover melhor nível de rentabilidade nos serviços de 

distribuição aos clientes e consumidores, através de planejamento, organização e controle 

efetivos para as atividades de movimentação e armazenagem, que visam facilitar o fluxo de 

produtos.  

Do mesmo modo, Logística de transporte é definida como sendo a atividade estratégica 

de movimentação de mercadorias desde a origem até a destinação, utilizando um sistema 

modal que permita menores custos e tempo, gerando satisfação ao cliente e maior 

competitividade nos negócios (BATISTA, 2010).  

Neste caso, uma logística de transporte montada adequadamente é baseada nos modais 

de transporte aliado a diversas outras variáveis como armazenagem, movimentação, tempo, 

qualidade, preços e outros. Pode representar para a empresa a lucratividade ou prejuízo na 

atividade exportadora ou importadora e, consequentemente, a sua manutenção, incremento ou 

retirada do jogo das tropas internacionais. A tomada de decisão da logística de transporte deve 

passar pela correta opção entre os modais e as operações disponíveis e viáveis, que poderão 

proporcionar os alcances das metas propostas (SOUZA, 2006). 

Desta forma, conforme Ferreira (2009) a logística engloba todas as atividades de 

movimentação de materiais, desde a saída de mercadorias do fornecedor, a sua transformação 

com o processo produtivo da empresa, até a entrega na casa do cliente. Tendo como objetivo 

de reduzir custos para a empresa e agregar valor ao produto e ao serviço oferecido para o 

cliente. 

Conforme Novaes (2007, p.36), a logística é:  
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O processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente 
o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como serviços e 
informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto 
de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor. 

 
Assim, pode-se dizer que a logística não é estática, ela se ajusta conforme as exigências 

do mercado, buscando melhorias, uma maior eficiência e redução de custos. 

Resumidamente, pode–se dizer que a função da logística é colocar o produto certo, no 

local correto, no momento adequado e ao menor preço possível, desde as fontes de matéria-

prima até o consumidor final (VIANA, 2002). 

 
A importância da logística nas organizações 

A importância da logística é proporcionar para empresas um melhor condicionamento 

de transporte tais como: transporte aéreo, marítimo, ferroviário, e terrestre. Esse tipo de 

transporte é chamado e incoterms (SOUZA, 2006). 

A logística de transporte é uma variável que tem se tornado cada vez mais importante 

no atual contesto mundial de globalização, visto que tudo está envolvido e interligado. Pode-

se dizer que a logística é considerada uma atividade de extrema importância no comércio 

exterior. Isso se deve ao alto grau de competitividade que as empresas têm sido obrigadas a 

apresentar para participarem do jogo internacional de trocas de mercadorias (ibidem). 

Para o mesmo autor o jogo está cada vez mais disputado, se tornando uma atividade se 

suma importância para empresa e países, para esses últimos em algumas situações como 

atividade fundamental, tornando-se imprescindível para o crescimento dos empregos e do 

produto e, por consequência, da renda per capita e do bem-estar da população, uma das 

médias internacionais de desenvolvimento dos pais. Isso está inclusive, sendo verdade nesse 

momento para a economia brasileira. 

Ballou (2009 apud BATISTA, 2010) afirma que o transporte mais barato encoraja para 

a concorrência direta, porque provoca no mercado a existência de um bem que não é 

produzido no local, mas que é requerido pelo consumidor. 

Como a logística é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente 

o fluxo e a armazenagem de produtos, assim como os serviços e informações associados,que 

vai desde o pedido até o consumidor (Novaes, 2007). Ela torna um fator de diferenciação, que 

possibilita a empresa uma maior organização de seus fluxos, um planejamento das ações 

organizacionais, controle de materias, tornando-se agente responsável pela competitividade 

organizacional. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Ao longo deste trabalho científico é usado o método indutivo, pois segundo Oliveira 

(2001), a indução consegue separar os conceitos científicos dos outros conceitos, que se 

baseiam na emoção, na autoridade, na tradição, na conjectura, no preconceito, no hábito, nas 

manchetes de jornais, nos títulos de filmes e novelas. Além do mais, esse método é como um 

‘separador de águas’ entre aquilo que é cientifico e o que não é (ibidem). O que torna a 

pesquisa independente, imparcial livre de qualquer conceito pré-estabelecido. 

A pesquisa assumiu os pressupostos qualitativos de investigação, pois conforme Borba 

(2004) esta prioriza procedimentos descritivos à medida que sua visão de conhecimento 

explicitamente admite a interferência subjetiva, o conhecimento como compreensão que é 

sempre contingente, negociada e não é verdade rígida. O que é considerado ‘verdadeiro’ 

dentro desta concepção, é sempre dinâmico e passível de ser mudado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O conceito de logística atual está intrinsecamente ligado ao Gerenciamento da Cadeia 

de Suprimento e este segundo Novaes (2007, p. 40) o Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimento ou Supply Chain Management – “SCM é a integração dos processos industriais e 

comerciais, partindo do consumidor final e indo até os fornecedores iniciais, gerando 

produtos, serviços e informações que agreguem valor para o cliente”. 

Com isso, considera-se que uma cadeia de suprimento seja o conjunto de todas as etapas 

envolvidas, direta ou indiretamente, para atender aos pedidos dos clientes desde a origem, ou 

seja, os fabricantes e seus fornecedores, perpassando os processos-meios, que são depósitos, 

transportadoras e distribuidores, e também os processos que envolvem os próprios clientes 

(RIBEIRO, 2011). 

Partindo desse princípio os aspectos logísticos da empresa CEMOPAR serão 

evidenciados. 

A empresa CEMOPAR – Cerâmica Moderna de Parintins, está no setor a mais de 20 

anos, ela trabalha com tijolos, telhas e lajotas. É a única empresa do ramo no município de 

Parintins, seus principais concorrentes são empresas do município de Santarém-Pará, que 

apesar de oferecer um produto mais barato tem pouca aceitação no mercado da cidade. 

Basicamente o fluxo logístico da empresa Cemopar é bem simples, neste caso irá se 

falar em três: Matéria Prima, Processo de fabricação, estocagem e distribuição. 
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No que se refere à matéria-prima, a Cemopar utiliza basicamente argila comum, em que 

a massa é tipo monocomponente, ou seja, só argila, e pode ser denominada de simples ou 

natural. A obtenção da massa busca é obtida, em geral, com base na experiência acumulada, 

visando uma composição ideal de plasticidade e fusibilidade, facilitando o manuseio e 

propiciando resistência mecânica na queima. 

A matéria prima é extraída de uma jazida de propriedade da empresa, que conforme os 

geólogos possui uma vida útil de 20 anos. A localização dessa jazida é de extrema 

importância para a sobrevivência da empresa, devido a proximidade, conforme a Proprietária 

– Administradora. A argila é extraída em uma base de seis vezes por semana, sendo duas 

vezes por dia. Esta é coletada por escavadeiras de propriedade da empresa e transportada 

através do modal hidroviário, por balsa de propriedade também da empresa, chegando a um 

porto improvisado nos fundos da organização. 

Este produto é estocado em um depósito dentro da firma, mas como este depósito não é 

tão grande e a produção é alta, é que se dá a grande incidência de extração de matéria prima 

por semana.  

A matéria prima também é sazonal, na Amazônia uma característica marcante é os 

períodos de cheia e de vazante, estes períodos também afetam a empresa, pois no período de 

vazante as extrações são reduzidas, mas em compensação podem ser transportadas através do 

modal rodoviário. Isto agiliza a chegada da matéria prima.  

Falando da produção, as etapas de fabricação podem ser assim resumidas: 

- Preparação da massa: material é separado, formam-se montes de argila para serem 

homogeneizados; 

- Caixão alimentador: separação da quantidade necessária à produção, que em seguida 

é levada para desintegradores; 

- Desintegradores: nessa fase a umidade deverá variar entre 16% e 25%, para evitar 

perda de eficiência, não desintegrando os blocos de argila adequadamente; 

- Misturador: em seguida, em um misturador, a mistura é homogeneizada; 

- Cortador: a peça adquire a dimensão desejada; 

- Secagem: durante a secagem as peças reduzem de 20 a 30% de teor de umidade para 

5%; 

- Queima: peças secas são submetidas aos fornos para adquirirem as características e 

propriedades desejadas. 

- Estocagem e expedição: depois de retirados do forno, são inspecionados, em um 

pátio, para retirada de peças com defeitos. 
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Em relação a estocagem, a empresa possui espaço físico para armazenar seus produtos, 

entretanto pouco faz estoque, pois o fluxo de venda é alto, ou seja, a empresa vende tudo que 

produz. E também a proprietária acha que fazer grande estocagem dos produtos não traria 

grande vantagem para a empresa, ao contrário, pensa que se fizesse estoque estaria perdendo 

dinheiro.  

Quanto à distribuição, é o fator que a empresa deixa a desejar, pois ela tem os 

equipamentos necessários para o transporte do produto até o consumidor. A organização não 

possui caminhões, entretanto abastece toda a cidade de Parintins e também as cidades 

próximas como Barreirinha e Nhamundá. Os consumidores são responsáveis por pegar o 

produto na empresa e fazer o transporte, para isso existem dois caminhões que podem fazer 

este trabalho, porém não são da empresa e nem são terceirizados por ela, são contratados pelo 

próprio consumidor. Para abastecer as cidades vizinhas a empresa se utiliza de um desses 

caminhões, quando a encomenda é pequena, ou, a firma aluga um caminhão, quando a 

encomenda é maior, para que possa levar o produto até os barcos, sendo que este transporte de 

barco é de responsabilidade do cliente. 

Como vantagem para essa escolha, de não providenciar a chegada do produto até o 

consumidor. a proprietária diz que podem ser destacadas a preocupação da empresa em saber 

se os produtos estão sendo entregues, em saber qual o fluxo de carretas por dia e os encargos 

trabalhistas, pois assim a empresa não tem que aumentar o número de funcionários e não se 

preocupa em pagar salários e outros benefícios. 

 

CONCLUSÕES 

O Brasil e mundo vêm passando por um ciclo de crescimento econômico que tem 

obrigado as empresas de diferentes setores da economia a reavaliar a capacidade produtiva, 

bem como seus sistemas logísticos. 

As formas de integração e a gestão de uma cadeia logística possibilitam a adequada 

coordenação dos fluxos, de capital e de informações, reduzindo os custos e melhorando os 

níveis de serviço. Pois a Logística é processo de planejar, implementar e controlar de maneira 

eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como serviços e informações associados, 

cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos 

requisitos do consumidor, neste sentido é um dos fatores que propiciam maior 

competitividade e diferenciação. Mas também é um fator que depende de uma infraestrutura 
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bem planejada, pois está associado não só a fatores e intrínsecos da empresa como também a 

fatores extrínsecos.  

Neste contexto, diante dos aspectos logísticos percebidos na empresa Cemopar, pode-se 

perceber que em relações a logística ela está adaptada as condições impostas a ela, possui 

equipamentos necessário para a extração da matéria prima, bem como, transporte desta. 

Entretanto o objetivo de qualquer empresa é a satisfação do cliente, então quando surgiu o 

questionamento sobre porque não fazer a entrega dos produtos in loco, a proprietária afirma 

que para muitos a redução de um custo frente ao cliente pode ser considerado vantajoso para o 

cliente, pois este poderia conseguir um transporte mais barato em relação ao que a empresa 

poderia cobrar se agregasse ao preço do produto o valor da entrega. 

Portanto este trabalho demonstrou que a Cemopar possui um sistema logístico adaptado 

as suas necessidades, mas que se fosse feito uma intervenção logística maior poderia melhorar 

o fluxo de produção, assim agregando mais valor ao produto, através de melhorias, para 

atender bem o cliente final. 
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RESUMO: Este trabalho é um recorte da pesquisa de mestrado em andamento a qual tem 
como foco a retenção escolar dos educandos do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao 
Ensino Médio do Instituto Federal do Pará - Campus Rural de Marabá-Pará e tem como 
objetivo investigar os principais problemas que levam a retenção escolar, bem como apontar 
soluções a partir da percepção sobre a retenção, tanto dos educandos como servidores ligados 
diretamente ao ensino. A metodologia utilizada na pesquisa foi bibliográfica e documental. 
Tendo como considerações ainda de forma preliminar é que existem varias questões, que 
podem levar à retenção escolar e, que essas causas vão além de problemas internos da 
instituição.  

Palavras–chave: evasão, rendimento acadêmico, reprovação escolar 

 

THE CHALLENGES OF SCHOOL RETENTION IN THE FIELD OF 
EDUCATION 
 
ABSTRACT: This work is an excerpt of the master's research in progress which focuses on 
school retention of students of the Technical Course in Integrated Agriculture to High School 
of the Federal Institute of Pará - Rural Campus of Maraba, Para and aims to investigate the 
main problems that lead to student retention, as well as point solutions from the perception on 
the retention of both the students as servers connected directly to the school. The 
methodology used in the research was literature and documents. With the considerations still 
parison is that there are several issues that could lead to student retention and that these causes 
are beyond the institution's internal problems. 
 
KEYWORDS: avoidance, academic performance, school failure 
 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de pesquisa visa discutir as problemáticas da retenção dos 

educandos do Curso Técnico em Agropecuária do Campus Rural de Marabá (CRMB) – 

Instituto Federal do Pará (IFPA). Buscar-se-á entender sobre essa questão tendo como 

referência a Política de Assistência Estudantil (PAE) e o contexto da educação do campo.   
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Dessa forma, a retenção escolar por ser a conseqüência dos insucessos escolares, bem 

como, as reprovações, é um fato que vem preocupando muitos pesquisadores e com isso tem 

sido tema de discussão nos debates contemporâneos da educação. 

Desse modo, sabe-se que a retenção escolar tem relação direta com as reprovações, 

caracterizado como fracasso escolar, esta por sua vez pode ser entendida, como problema de 

ordem psíquica, acarretando conseqüentemente em prejuízos emocionais e cognitivos ao 

educando devido às dificuldades para se ajustar as características educacionais da escola.  

Em todo caso, sobre o fracasso escolar que culmina para retenção escolar, autores como 

Brophy (2006); Xia e Kirby (2009) o compreendem na relação com os processos sociais 

inferenciados, em grande medida, pelo capitalismo e isso se perpetua no contexto escolar, nas 

relações familiares e sociais e, muitas vezes, percebem-se os reflexos da contradição social 

dessa relação heterogênica através dos baixos rendimentos escolares. 

Para Rebelo, (2009), retenção escolar é uma medida escolar de ordem administrativa 

que ocorre nas instituições de ensino e tem como base os resultados do ensino aprendizagem 

dos educandos no ano curricular vigente e está diretamente relacionada aos resultados 

insatisfatórios, tendo como referência padrões estabelecidos pelo órgão maior de ensino, no 

caso do Brasil, o Ministério da Educação (MEC).  

Sobre retenção escolar Jimerson (2001) assinala que reter educandos tem consequências 

para o seu desenvolvimento acadêmico e interfere negativamente na aprendizagem, além 

disso, contribui para maiores possibilidades de evasão escolar devido os efeitos psicossociais 

que poderá afetar esse aluno retido. 

Autores como Brophy (2006); Xia e Kirby (2009) definem que são muitos os problemas 

relacionados à retenção escolar e podem prejudicar o processo de socialização com os outros 

estudantes e ainda contribui para maiores probabilidades de abandono da escola, além disso, 

cria uma série de problemas que vão desde a alienação da escola aos elevados custos 

orçamentários e patrimoniais para as instituições de ensino que vivenciam essa problemática. 

Essa realidade também é vivenciada no âmbito do CRMB mostrando-se como uma 

preocupação, uma vez que os educandos têm dificuldades para alcançar sua plenitude 

acadêmica. Neste sentido, essa pesquisa se colocará como uma das ações necessárias para 

conhecer, com maior profundidade, essa realidade no universo selecionado para o 

desenvolvimento da mesma.  

Assim, enfatiza-se que por meio das ações da Política de Assistência Estudantil (PAE) 

busca-se-á atender uma demanda do CRMB favorecendo condições que venham contribuir 

para a qualidade do ensino oferecido pelas instituições federais, portanto, envolve um a série 
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de elementos que podem influenciar no resultado acadêmico, seja por necessidades básicas 

como moradia, alimentação, saúde, esporte, cultura, lazer, inclusão digital, transporte, seja por 

apoio acadêmico em outras dimensões como o reforço em disciplinas em que os educandos 

têm dificuldade de aprendizado. 

Com isso as questões relacionadas à retenção escolar tem sido algo de investigação 

desde o século XX, e a reprovação escolar é um fator determinante a retenção de estudantes e, 

é comum assemelhar-se a algo congênito e hereditários ou de disfunções neurológicas. 

Posteriormente alguns teóricos relacionaram as causas da reprovação escolar a outros fatores 

dentre eles as questões culturais, socioeconômicas, raciais, psicológicos e agora nas ultimas 

décadas tem-se se têm associado esse problema aos fatores internos da instituição bem como 

as políticas pedagógicas educacionais desenvolvidas nas instituições de ensino (SANTOS; 

SANT’ANA, 2013). 

No âmbito da educação pública brasileira a reprovação escolar tem sido tema de debate 

e reflexões. A Constituição do Brasil de 1988 tem uma orientação que é dever da família e do 

Estado à orientação educacional e conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

nº 9.394/96 art. 2º, “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais da solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento 

do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 

(BRASIL, LDB nº 9.394/1996). 

A retenção escolar não é um fator isolado nem tão pouco independente de outras 

condições que contribuem para que o aluno venha ser retido na escola, é preciso avaliar o 

contexto socioeconômico em que este está inserido, pois não é algo apenas relacionado à 

capacidade ou vontade individual do aluno ou de sua família (FORNARI, 2010). 

Nessa perspectiva, é importante enfatizar que todas as pessoas têm direito a uma 

educação, mas para que haja a inclusão existem vários elementos que norteiam esta inserção e 

estão diretamente ligadas ao sistema socioeconômico vigente, às relações familiares, culturais. 

Na relação aluno e escola é preciso que se tenha cautela antes de tomar algumas 

decisões, pois, muitas vezes para justificar o baixo rendimento de um aluno, por exemplo, se 

rotula: o “aluno que só quer brincar” e, geralmente, o aluno internaliza esse conceito, 

reforçando mais ainda suas dificuldades na aprendizagem.  

São situações que tem muito a ver com o cotidiano de inúmeras escolas, mas que 

poderão ser vista de outra maneira pela gestão, educadores e pelos profissionais de apoio 

administrativos de determinadas instituições de ensino; por sua vez devem-se encarar 

determinadas situações no âmbito escolar numa perspectiva de transformação educacional, a 
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fim de garantir uma educação para todos como direito social que cada um tem (JACOMINI, 

2009). 

 No caso especifico do CRMB o ensino é organizado em ciclos e sobre essa 

modalidade de ensino Jacomini (2009) defende que determinados processos educativos 

devem ser organizados e planejados para ser efetivada dentro de um período que possa 

atender às demandas ligadas à aprendizagem dos estudantes em suas varias dimensões. Com 

isso o objetivo principal dessa pesquisa é apresentar as principais problemáticas decorrentes 

da retenção escolar para os educandos do Curso Técnico em Agropecuária desta instituição. 

Considerando a importância da família no processo de ensino aprendizagem dos educandos, 

no item a seguir procura-se discutir o papel da família nesse processo. 

 

A família e a influência no rendimento escolar do estudante 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), nº 9.394/96, no art. 2º, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho (BRASIL, LDB nº 9.394/1996). 

Tendo em vista que a educação é um dos direitos fundamentais do ser humano e em 

consonância com a missão do Campus Rural de Marabá por meio de sua proposta 

metodológica de ensino, ou seja, o Projeto Político Pedagógico (PPP) observa-se como 

missão desta instituição garantir um ensino técnico integrado ao ensino médio de qualidade, 

considerando sua especificidade que é a educação do campo. 

Ressaltar que a educação é na maioria dos países do mundo um direito fundamental do 

homem, portanto, uma educação que dê conta de uma formação humana é necessária na 

perspectiva de uma inclusão democrática e transformadora, de modo que causa uma mudança 

social e econômica para o cidadão (JACOMINI, 2009). Nesse sentido, é possível apontar que 

a retenção escolar é algo de grande preocupação entre os pesquisadores da educação 

brasileira, por apresentar-se como um problema que interfere no desenvolvimento social e 

leva a exclusão de um indivíduo (FORNARI, 2010). 

É comum relacionar o baixo rendimento escolar com os aspectos estruturais da família e 

muito tem se falado de que quanto mais baixo o nível de escolaridade da família do aluno, há 

probabilidade de maior tempo de permanência do aluno na escola (FORNARI, 2010). 

Com isso, muitos pesquisadores e profissionais defendem sobre a importância do 

acompanhamento dos pais no processo de formação escolar, a fim de favorecer um ambiente 
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familiar capaz de influenciar na aprendizagem e no sucesso escolar do aluno (BATISTA et al, 

2015). Dessa maneira, a família na escola participando das reuniões dos planejamentos e das 

avaliações do processo de ensino aprendizagem, contribui com a escola, apontando algo que 

não esteja trazendo benefícios e ate mesmo sugestões em prol de uma melhor qualidade do 

ensino e aprendizagem do estudante. 

Nesse contexto, tendo como referência a retenção escolar, no item a seguir será 

aprofundado sobre as implicações da reprovação escolar para a formação do aluno, levando 

em consideração outros fatores que interferem na aprendizagem e desenvolvimento dos 

mesmos, alem dos impactos gerados para a instituição. 

 

A retenção escolar e as implicações da reprovação escolar  

A reprovação escolar leva resultar numa situação de exclusão que pode gerar uma 

desmotivação do educando, podendo ocorrer à evasão escolar o que reflete negativamente na 

sua vida social e profissional e, alem disso, outros problemas relacionados à reprovação e 

retenção escolar podem ser mencionados como as vagas escolares que são ocupadas, os 

desgastes tanto dos estudantes retidos como dos gestores, docentes e da própria família 

(VIEIRA, 2012). 

Os indicadores relacionados à retenção escolar estão diretamente ligados, 

principalmente, a condições ditas como extra-escolar, como as causas relacionadas as 

condições psicossociais, culturais, econômicas e biológicas e outra são às práticas 

pedagógicas adotadas nas escolas em que considera-se também as condições de infraestrutura 

física, pois, para um ensino de qualidade é preciso que o ambiente como um todo favoreça 

para o ensino de qualidade (VIEIRA, 2012).  

Tendo em vista que a educação deve ser de acesso a todos os cidadãos, às instituições 

de ensino devem buscar estratégias e mecanismos pedagógicos que venham contribuir para a 

inclusão da sociedade na educação, afim de que se organize utilizando todos os recursos como 

o tempo, o tempo, o espaço, o conteúdo, a metodologia, a avaliação em prol dos fracassos 

escolares e, garantindo o acesso e a permanência na escola (JACOMINI, 2009). 

Para apontar elementos que direcionem a retenção escolar é preciso uma visão mais 

ampla sobre o contexto escolar e do estudante, devendo considerar outros fatores que podem 

interferir na aprendizagem e sucesso escolar de estudantes e dentre esses fatores, as condições 

socioeconômicas existentes, relações familiares, individual e biológica, pois, se um destes 
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estiver em desequilíbrio poderá ocasionar os problemas relacionados a reprovações, retenção 

e até a evasão escolar (FORNARI, 2010).  

Nessa relação é importante considerar, elementos que, fazem parte da própria estrutura 

da sociedade, uma vez que, esta é regida pela dinâmica do capital, que passa por 

modificações, transformações sociais e econômicas e, dependendo do desenvolvimento dessa 

estrutura, a interferência na sociedade, principalmente, aquela que se encontra em 

desvantagem socioeconômica 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

  Para desenvolver essa pesquisa, fez-se necessário realizar uma pesquisa bibliográfica 

sobre os autores que vem pesquisando sobre a temática, feito consulta aos documentos 

institucionais do CRMB, através da Secretaria Acadêmica, Departamento de apoio ao 

Educando(DAE) Departamento de Assistência e Saúde da Comunidade Acadêmica (DASCA) 

alem das consultas aos relatórios de outros departamentos da instituição, os quais continham 

informações relevantes sobre os educandos  com relação a problemática pesquisada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No caso do CRMB, um fator importante a considerar é que os educandos retidos no ano 

de 2015 encontravam-se na faixa etária de 16 e 45 anos de idade, e que durante o tempo 

escola, os mesmos, independente da idade precisavam se dedicar, pois, considerando a 

modalidade de ensino deste campus, leva a presumir-se que, as atividades acadêmicas e 

práticas são intensas e para cumprir as atividades solicitadas, e ter bons rendimentos, os 

educandos precisavam se empenhar e se superar a cada dia. 

O cenário da retenção escolar no CRMB é um fato preocupante e, de modo ainda 

preliminar, tendo como parâmetro, o Curso Técnico em Agropecuária, turma 2014, talvez por 

se tratar do maior número de estudantes serem desse Curso, partir dessa realidade, constatou-

se de modo parcial que no total de aproximado165 educandos deste curso, cerca de 28 

educandos, entre homens e mulheres, estão em situação de retenção, devido reprovações em 

mais de três disciplinas  o que vem acarretando em grandes prejuízos tanto para a instituição 

como principalmente para os educandos uma  vez que essa situação pode gerar situações de 

desmotivação para continuar no curso. 
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CONCLUSÕES 

 Esta pesquisa possibilitou uma maior compreensão sobre a retenção escolar, que por sua 

vez, é uma problemática vivenciada no IFPA, na realidade do Campus Rural de Marabá, que 

atua com a educação do campo e, essa situação vem ganhando uma proporção maior, capaz de 

interferir negativamente no desenvolvimento dos educandos retidos.  

 Com isso, entende-se que a retenção escolar traz conseqüências negativas, para os 

educandos, levando em consideração que em particular à situação do CRMB, pois, a 

conclusão do curso se prolonga por um número maior de meses, podendo ter como 

conseqüência evasões desses educandos do curso, fato que a instituição está lutando contra 

essas possíveis demandas que possam surgir.  
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RESUMO: A administração pública passou ao longo dos anos por mudanças em seus 
modelos e perspectivas. Muitas destas mudanças foram elucidadas pelo empenho tornar a 
gestão de seus processos e de suas pessoas mais próxima da administração privada. Um meio 
utilizado para isso é a adequação de conceitos, teorias e ferramentas advindas desta última 
para a primeira. Dessa forma este estudo visa analisar o uso de uma ferramenta da 
administração privada aplicada a esfera pública e os desafios encontrados neste processo, por 
meio de um estudo de caso no Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins que aplica a 
ferramenta gestão por competências. A pesquisa foi realizada com uso de roteiro de entrevista 
estruturado aplicado ao gestor responsável pela implantação e acompanhamento do programa. 
Com a pesquisa foi possível notar que o modelo foi implantado e que conseguiram a adesão 
de mais de 90% dos servidores. Foram apresentados desafios, onde um deles é a 
sensibilização das pessoas da instituição, a legislação pública restritiva, a forma contratual dos 
servidores e falta de literatura sobre a temática voltada ao setor público. Dentre as vantagens 
da aplicação do modelo a esfera pública, a transparência, a otimização dos recursos e 
desenvolvimento do servidor ganham destaque. 

Palavras–chave: competência, gestão de pessoas, gestão pública 
 
 

The challenges of managers in the implementation process of the 
Management Skills in Public Administration: The case of the Regional 
Electoral Court of the State of Tocantins - TRE -TO 
ABSTRACT: The government has over the years by changes in their models and perspectives. 
Many of these changes have been elucidated for their efforts to make the management of its processes 
and its closest private management people. A medium used for this is the adequacy of concepts, 
theories and tools arising from the latter to the former. Thus this study aims to analyze the use of a 
private management tool applied to the public sphere and the challenges encountered in the process, 
through a case study in the Tocantins Regional Electoral Court applying competency management 
tool. The survey was conducted with structured interview of use applied to the manager responsible 
for the implementation and monitoring of the program. With the research it was possible to note that 
the model was implemented and managed a membership of more than 90% of servers. challenges were 
presented, where one of them is people's awareness of the institution, the restrictive public law, the 
contractual form of servers and lack of literature on the subject focused on the public sector. Among 
the advantages of the application of the public sphere model, transparency, optimization of resources 
and server development are highlighted. 

KEYWORDS:skills, people management , public management 
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INTRODUÇÃO 

Desde o final dos anos 80 é possível perceber, através das leituras, uma crescente 

tendência na gestão pública em utilizar práticas e políticas gerenciais da esfera privada. No 

Brasil, esta tendência se apresentou em meados dos anos 90, mais especificamente em 1995 

com a denominada Reforma Gerencial do Estado, que deu origem ao documento intitulado de 

Plano Direto da Reforma do Estado, executado pelo então Ministro da Administração Federal, 

Luiz Carlos Bresser-Pereira. 

A proposta da reforma compreende três dimensões: A primeira caracteriza-se como uma 

dimensão institucional-legal, voltada à descentralização da estrutura organizacional do 

aparelho do Estado através da criação de novos formatos organizacionais, como as agências 

executivas, regulatórias, e as organizações sociais; Seguida por uma visão de gestão, definida 

pela maior autonomia e a introdução de três novas formas de responsabilização dos gestores – 

a administração por resultados, a competição administrada por excelência, e o controle 

social – em substituição parcial dos regulamentos rígidos, da supervisão e da auditoria, que 

caracterizam a administração burocrática; e a terceira é com foco em uma dimensão cultural, 

de mudança de mentalidade, visando passar da desconfiança generalizada que caracteriza a 

administração burocrática para uma confiança maior, ainda que limitada, própria da 

administração gerencial. (disponível em: http://www.bresserpereira.org.br/rgp.asp - A 

Reforma de 1995. Acessado em 01/03/2015 às 09:52) 

Diante de um contexto histórico onde a proposta é levar a administração pública a um 

nível de administração mais eficiente, pode-se observar uma preocupação voltada às 

competências humanas que fazem a máquina estatal funcionar, dessa forma temos uma 

administração que vem se investindo em desenvolvimento do capital humano para assumir 

um novo cenário na gestão pública.  

Um fato que comprova esta preocupação é a vasta literatura que se tem encontrado 

sobre a temática Gestão por Competências na Administração Pública e ainda os esforços 

aplicados por instituições como o Tribunal Superior Eleitoral que em 2013 apresentou o 

“Caderno de Orientações para implantação do programa de Gestão por Competências na 

Justiça Eleitoral”; a Escola Nacional de Administração Pública – ENAP que em 2005 

publicou o livro: Gestão por Competências em organizações do Governo, livro este que é  

produto de um debate de ideias de gestores públicos com vistas a analisar as possibilidades de 

se implantar novas experiências de gestão nas organizações do governo,  em 2010 a ENAP 

volta a publicar sobre a temática, entre muitos outros trabalhos.  
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Neste sentido este trabalho tem como objetivos: descrever os principais desafios 

enfrentados pelos gestores de um órgão público da esfera federal; identificar o que motivou os 

gestores do TRE-TO a realizar a implantação da ferramenta de Gestão Por Competências na 

instituição; verificar quais as principais dificuldades enfrentadas pela gestão no processo de 

implantação; apresentar as mudanças identificadas pelos gestores advindas do programa de 

Gestão por Competências. O objeto de estudo este artigo é o Tribunal Regional Eleitoral do 

Tocantins – TRE-TO.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho é uma pesquisa realizada com o objetivo de levantar e descrever os 

principais desafios encontrados pelos gestores de um órgão público na implantação do modelo 

de Gestão por Competências. O método utilizado foi o do Estudo de Caso do Tribunal 

Regional Eleitoral do Tocantins – TRE -TO. De acordo com Yin (2001, p. 32-33), o estudo de 

caso é um método de “investigação científica que pesquisa um fenômeno contemporâneo 

dentro do seu contexto da vida real”. 

Para o levantamento de dados que embasam este trabalho foi realizado pesquisas 

exploratórias e bibliográficas que serviram como estudo preliminar para familiarização com a 

temática abordada, pois segundo Lakatos (2010, p. 166) este tipo de pesquisa “não é mera 

repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema 

sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”. 

Outro instrumento de levantamento de dados utilizados foi a pesquisa descritiva  

realizada para levantar, analisar e registrar as variáveis específicas deste estudo, sendo que 

principais analisadas foram: Como se deu o processo de implantação da metodologia de 

Gestão por Competências no TRE-TO e principalmente, quais os principais desafios 

encontrados pelos gestores no período de implantação e quais mudanças identificadas pelos 

gestores advindas do programa de Gestão por Competências, Lakatos (2010, p. 170), enfatiza 

que esse tipo de pesquisa “utiliza várias técnicas, como entrevistas, questionários, formulários 

etc, e empregam procedimentos de amostragem”. 

 Neste estudo utilizou-se como instrumento o roteiro de entrevistas estruturado 

elaborado com 20 assertivas, que foi aplicado ao gestor responsável pelo processo de 

implantação da metodologia de gestão por competências no TRE-TO. Foi utilizado com o 
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objetivo de coletar informações para o alcance do objetivo deste trabalho, a partir de uma 

abordagem qualitativa.   

A pesquisa qualitativa não pode ser traduzida em dados estatísticos. O ambiente 

pesquisado é a fonte direta para coleta de dados, e o pesquisador é parte fundamental do 

processo. A forma metodológica adotada tomou como base um caminho dedutivo, de caráter 

descritivo e exploratório, o que permitiu “[...] um contato com a situação onde os fenômenos 

ocorrem naturalmente” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 11). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A instituição 
A competência e a organização da Justiça Eleitoral estão previstas nos preceitos 

emanados da Constituição, do Código Eleitoral, da legislação complementar e das 

regulamentações da matéria.  

O órgão do Judiciário responsável pelo cumprimento das prerrogativas da justiça 

eleitoral no Tocantins é o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Instalado em 17 de 

fevereiro de 1989, na Sala das Audiências do Fórum da cidade de Miracema, então capital 

provisória do Estado, em sessão solene, sendo realizada sua primeira sessão jurisdicional aos 

22 de junho daquele ano. Atualmente possui sede própria em Palmas, e conta com 35 zonas 

eleitorais espalhadas no estado. 

A sistemática de planejamento e gestão do TRE-TO consiste em um conjunto de 

práticas gerenciais voltadas para a obtenção de resultados e condutas organizacionais com o 

objetivo de atender às expectativas dos cidadãos brasileiros em relação aos serviços prestados 

pela justiça eleitoral. O trabalho se baseia inicialmente no planejamento, processo que 

mobiliza as pessoas e a instituição, e segue com execução das boas práticas de gestão, que 

completam o ciclo de planejamento.  

A implantação da metodologia de gestão por competências no TRE-TO. 
Na justiça eleitoral a implantação do modelo de gestão por competências está 

preconizada em normativos legais como a Resolução-TSE nº 22.572/2007, que instituiu o 

Programa Permanente de Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores da Justiça Eleitoral, 

e a Resolução-TSE nº 22.582/2007, que dispôs sobre o desenvolvimento dos servidores na 

carreira.  O gestor do programa no TRE-TO, afirmou que essas legislações, juntamente com a 

iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral - TSE em fazer uso da metodologia, foram os 



 

11714 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

primeiros incentivos para se iniciar um programa de gestão por competência na instituição.  

Além da legislação, os benefícios apresentados por outras instituições na utilização da 

ferramenta e a visualização de um perfil de competências que o Tribunal precisava que fosse 

desenvolvido, se apresentaram como motivação para o uso da metodologia no TRE-TO.  

A partir deste cenário, no ano de 2007 o Tribunal iniciou-se os estudos para a utilização 

da ferramenta, com o principal objetivo de se identificar os gaps de competências, para que 

os, segundo a equipe gestora, fossem possível de serem tratados o seriam, e os que não 

permitem tratamento seriam minimizados, através, por exemplo, de redirecionamento das 

atividades do colaborador. Segundo o gestor: “precisamos desmitificar que todos os gaps são 

preenchidos com o programa de competências, alguns são do perfil do colaborador, e ele não 

vai ser resolvido nunca, o que pode ser feito é o redirecionamento de função para se 

aproveitar melhor este servidor”. 

Esta preparação para implantação foi realizada através de uma imersão nas literaturas 

que descrevem o programa, em treinamentos com especialistas como o professor Rogério 

Leme, visitas ao TSE para estudo do modelo já em funcionamento. Foi realizada a 

contratação de consultorias para, junto com a equipe, implantar todo o modelo, desde o 

mapeamento de competências, até sensibilização da equipe interna do tribunal. Esta última foi 

realizada por meio de reuniões de trabalho, inicialmente com um grupo gestor para receber 

todas as informações, para implantação do modelo, após este momento o tribunal foi divido 

em grupos de 40 a 60 pessoas para divulgação da nova sistemática de gestão de pessoas e 

treinamento da equipe em todas as etapas. A gestão do programa no TRE-TO considera a 

sensibilização como etapa principal na implantação da modelagem por competências. 

O programa de gerenciamento por competências se aplica a todos os colaboradores do 

Tribunal, incluindo-se as zonas eleitorais que estão distribuídas no Estado, colaboradores, 

efetivos, requisitados, comissionados, excetuam-se os colaboradores terceirizados e 

estagiários. 

 Após a etapa inicial de estudos e preparação para implantação foi realizada o 

mapeamento de competências, esta foi realizada em três etapas pela consultoria contratada 

pelo tribunal. A primeira foi por nível dentro do Tribunal, que possui dentro de sua gestão 

quatro níveis hierárquicos: Sessão (operacional) Coordenadoria (operacional) Secretarias ( 

intermediários) e Diretoria Geral ( diretoria), assim nomeados pela gestão.  

O nível inicial trabalhado foi o de coordenadoria, reuniu-se um grupo de servidores 

daquele nível e era entregue um formulário onde o servidor descrevia até cinco competências 

que a atividade exercida por ele exigia. A partir daí, foram agrupadas todas as competências 
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que eram comuns, chegando-se ao número de sete competências que foram consideradas 

essenciais para todos os servidores da instituição, seguidamente este processo foi realizado 

com os gestores das unidades. Nesta etapa gaps como: comunicação, liderança, gestão de 

equipes e outros de cunho comportamental foram encontrados.  

No que tange ao processo de avaliação de competências a mesma é realizada, 

atualmente com a utilização de um software, de acordo com a seguinte esquemática:  

Quadro 1: Sistema de avaliação por competência. 

 

Gestor de equipe 

Quem avalia  

 Não é gestor 

Quem avalia 

 O líder; 

 A equipe; 

 Auto avaliação;  

 Os colegas de 

unidade; 

 Pelo gestor; 

 Auto avaliação 

 Fonte: elaborado pela autora. 

O gestor do programa não considera que o método de avaliação apresentado seja o um 

comuns as métodos tradicionais, segundo o mesmo “não é o método 360º não é o 180º 

formalizado, é um sistema que vem sendo utilizado em vários outros tribunais e tem 

apresentados resultados satisfatórios”. 

Os desafios no processo de implantação da ferramenta no TRE-TO.  

No processo de implantação, segundo o gestor, houve desafios e um deles foi a 

resistência da equipe ao novo modelo: “ Sim, houve resistência e existe até hoje, vou replicar 

aqui uma fala do consultor: quando aplicamos o modelo, vai ter os que irão aderir de 

imediato, tem aqueles que vão demorar a aderir; os empolgados vão aderir imediatamente, os 

que gostam de conhecer aderem depois, os mais cautelosos vão aderir em um terceiro 

momento e tem os que nunca vão aderir.” Para este terceiro grupo a posição do gestor é: ou 

faz amar ou deixa-o sem fazer, sem participar”. O gestor afirma que hoje em média 3 a 5% 

dos servidores do tribunal ainda não aderiram ao método; “ eles não respondem a avaliação 

nem que eu sente no computador ao lado deles.”   

O tribunal ainda não adotou o método como impositivo, logo não é passível de punição, 

a informação que é repassada a estes que não participam implica em prejudicar o colega, 

prejudicar o gestor e ser prejudicado, na área de capacitação, uma vez que a metodologia por 

competências hoje no Tribunal embasa a referida área, não é utilizada como parâmetro para 

lotação e nem para remuneração. Segundo o gestor: “aqui a gente tem outro detalhe, pois a 

gente mistifica a gestão por competências no serviço público, achando que vai dar para fazer 
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lotação por competências, meritocracia na distribuição de cargos e funções comissionadas, 

isso não existe”. 

 Outro desafio apresentado pelo gestor é a barreira legal, as normas direcionadas pela 

legislação do país em algumas vezes impedem a evolução de sistemáticas de melhorias para o 

serviço público. “a barreira legal do serviço público dificulta muito, a gente perde um pouco 

da mobilidade dentro do programa”. 

 O fato de o serviço público oferecer a estabilidade para o servidor dificulta muito a 

gestão do programa, o gestor afirma que mesmo utilizando instrumentos de sensibilização é 

trabalhoso o processo de aceitação. “é diferente do setor privado que ou o colaborador entra 

no processo ou ele tá fora, no serviço público não é assim”, afirma. 

Um terceiro elemento levantado como desafio no processo é a falta de literatura na área 

voltada para o serviço público, uma vez que se encontra muito material que abordam a 

temática gestão por competências, porém a grande maioria dela é aplicada ao setor privado, 

logo além do processo de leitura e estudo deste material deve ser realizada a transferência a 

aplicação para o setor público. “Você tem que pegar o material, estudar, estudar, estudar e 

conseguir separar o que se aplica a instituição, o que pode ser utilizado, então este foi um 

dos grandes desafios, foi demorado e dolorido para grupo gestor.” O gestor afirmou que a 

equipe gostaria de utilizar a metodologia de forma mais abrangente, porém hoje no tribunal o 

método é utilizado exclusivamente para desenvolvimento e capacitação do servidor, o mesmo 

critica também o que é vendido pelas consultorias: “essa questão do modelo, do que o 

mercado vende, do que as consultorias vendem para gente, apresentam para a alta direção e 

quando chega no grupo operacional você percebe que não dá para fazer isso é um grande 

problema”.  

As vantagens da aplicação. 
A transparência foi apresentada com um das principais vantagens da aplicação da 

ferramenta no tribunal, segundo o gestor, as ações de desenvolvimento do servidor, 

principalmente, deixaram de ser empíricas, e passaram a ter base técnica. “os 

direcionamentos para capacitação e desenvolvimento saíram do achismo, uma que o gestor 

achava que o servidor precisa de capacitação em determinada área, atualmente é feita com 

base no processo de avaliação, o que tornou a gestão mais transparente”. 

A otimização dos recursos e maior efetividade das ações foram também elencadas como 

pontos positivos, o gestor afirma que todo servidor tem acesso ao rol de capacitações 
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aprovadas para o ano e ele consegue visualizar onde que ele se enquadra, fortalecendo assim a 

seriedade do processo de avaliação. 

A preparação do servidor para atendimento ao público é destaque entre as vantagens. “o 

servidor fica mais preparado para atender o público, para o nosso cliente maior que é 

eleitor; hoje conseguimos observar uma evolução muito grande, tanto é que o TRE-TO é 

referência nacional em muitos processos em relação a tribunais de grande porte que vem 

aprender com a gente. E este modelo de gestão por competências, junto com as certificações 

da qualidade contribuiu para isso.” 

 

CONCLUSÕES  

O objetivo deste trabalho foi descrever os principais desafios enfrentados pelos gestores 

do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, durante o processo de implantação da 

ferramenta de gestão por competência. Foi possível perceber que o processo encontra-se em 

uma fase de desenvolvimento estruturada, a gestão tem amplo conhecimento da ferramenta e 

as etapas de implantação foram feitas de forma sistemática. 

A implantação foi realizada com sucesso, porém desafios como resistência da equipe, 

impedimentos legais, forma contratual dos servidores e escassez de material teórico sobre 

gestão por competências, voltadas ao serviço público foram observadas durante a realização 

da pesquisa. 

Nota-se o investimento de recursos humanos, financeiros e materiais no 

desenvolvimento da metodologia no TRE-TO, estes foram feitos com o intuito de que o 

processo fosse desenvolvido para gerar resultados satisfatórios a instituição. 

Os resultados são percebidos pelos gestores do programa, e ainda pelo público externo 

através das divulgações de mídia com premiações ao Tribunal pelo desempenho em sua área 

de atuação, como o reconhecimento internacional em 2011, pelo desenvolvimento de 

softwares para urnas eletrônicas, o que pode ser considerado também, como resultado do 

programa de competências uma vez que faz uso das competências técnicas dos servidores.  
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RESUMO: O objetivo do presente estudo foi identificar o perfil dos atores da sociedade civil, 
residentes na cidade de Guarabira-PB, que têm o costume de doar ou são potencias doadores, 
especialmente de alimentos, das entidades carentes, com o intuito de contribuir de forma prática 
com a melhoria da gestão dessas entidades. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de caráter 
exploratório descritivo, com abordagem quantitativa. A partir de uma amostra de 384 entrevistados, 
evidenciou-se que uma parcela da população já realiza doações, mas existe um percentual 
considerável de potenciais doadores, que seriam estimulados a doarem a depender da forma de 
abordagem do marketing social. As jovens mulheres guarabirenses precisam ser estimuladas a 
iniciar o ato de doar, enquanto que os homens casados e com maior idade, poderiam ser estimulados 
a comprar alimentos direcionados à doação, ao invés de apenas doar o que sobre em suas casas. 
Viúvos e divorciados são os indivíduos com maiores percentuais de doadores. Os viúvos, casados e 
solteiros apresentam maior índice de desperdício em casa, quando analisados em conjunto. Destaca-
se a importância de uma gestão eficiente das organizações sem fins lucrativos, de modo a priorizar o 
controle dos materiais provenientes das doações, garantindo que os mesmos se encontrem em 
condições próprias para consumo. Ao mesmo tempo, é fundamental que as ações de marketing 
social promovam o estímulo à realização de controle do estoque eficiente nos domicílios, evitando a 
perda e o desperdício de alimentos e otimizando o processo de doação. 

Palavras–chave: doações, pesquisa de mercado, terceiro setor 
 

DONORS AND POTENTIAL DONORS TO CHARITIES: WHO ARE 
THEY? 
 
ABSTRACT: The aim of this study was to identify the profile of civil society actors, in the city of 
Guarabira-PB, which have a habit of giving away or are potential donors, especially food, the 
charities, with the goal to assist the campaign stimulating developed donations, often by their own 
non-profit organizations. Therefore, a descriptive exploratory research study was conducted with a 
quantitative approach. From a sample of 384 respondents, it was shown that a portion of the 
population already makes donations, but there is a considerable percentage of potential donors who 
would be encouraged to donate to depend on the form of the social marketing approach. Young 
guarabirenses women need to be encouraged to initiate the act of giving, while married men and 
older could be encouraged to buy food aimed at giving, rather than just donate what about in their 
homes. Widowers and divorcees are the individuals with the highest percentage of donors. 
Widowers, married and unmarried have greater waste rate at home, when analyzed together. It 
highlights the importance of efficient management of non-profit organizations in order prioritize the 
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control of materials from donations, ensuring that they are in proper conditions for consumption. At 
the same time, it is essential that the actions of social marketing promoting the incentive to carry out 
efficient control of stock in households, preventing loss and food waste and optimizing the donation 
process. 
KEYWORDS: donation, market research, third sector 
 

INTRODUÇÃO 

A realidade mostra que muitos são os desafios enfrentados pelas organizações sem fins 

lucrativos para alcançarem sustentabilidade e autonomia, sobretudo em relação a identificação de 

um modelo gerencial eficiente que alinhe as demandas sociais e uma sustentabilidade efetiva 

(VIDAL; MENEZES, 2004). As ONGs fazem parte de um ambiente no qual precisam se tornar 

capazes de prospectar recursos por meio de estratégias voltadas para a manutenção e avanço das 

suas atividades e projeto sociais (OLIVEIRA; BORGES, 2013). Portanto, a captação de recursos se 

torna elemento fundamental na gestão destas organizações, pois os programas e ações sociais, 

culturais e ambientais dependem deles (SANTOS; SILVA, 2012).  

Muitos são os atores que estabelecem relações com as instituições do Terceiro Setor, a 

exemplo das organizações patrocinadoras, das instituições realizadoras e idealizadoras, dos órgãos 

colaboradores, das parcerias realizadas com instituições de fomento e órgãos estatais e dos 

trabalhadores voluntários (TONDOLO, 2013). Destaca-se, ainda, o envolvimento com indivíduos e 

núcleos familiares. Snipes e Oswald (2010) quantificam que a contribuição média dos membros 

familiares às organizações sem fins lucrativos têm crescido nos anos recentes, e em contraponto, o 

número de pessoas que efetivamente contribui caiu. Portanto, nesse estudo, questiona-se: quem são 

esses indivíduos doadores? Qual o nível de renda deles? As mulheres possuem maior propensão a 

doar do que os homens?  

Entende-se que essas informações servem de subsídio para uma gestão mais eficiente dos 

recursos e estratégias utilizadas pelas ONGs de modo a aproximá-las da comunidade, da qual elas se 

fazem tão dependentes. Além do mais, falta estudos publicados sobre as práticas de gestão das 

ONGs, sobretudo no Brasil. Portanto, apresenta-se neste artigo os resultados de uma pesquisa, 

realizada na cidade de Guarabira - PB que teve como objetivo central identificar o perfil dos atores 

da sociedade civil que contribuem e também são potenciais doadores de entidades carentes em 

geral, com destaque na doação de alimentos, com o intuito de auxiliar as campanhas de estímulo às 

doações.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para se realizar o cálculo amostral, inicialmente obteve-se a estimativa populacional do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) para o total de residentes na cidade de 

Guarabira (PB) em 2015 (previsão de 58.162 habitantes) e, em seguida, realizou-se o cálculo 

amostral de acordo com Santos (2016), para 95% de confiança e 5% de erro. A amostra definida foi 

de 384 pessoas. 

Os dados foram tratados com estatísticas descritivas, testes de médias e correlações. Adotou-

se 95% como confiança exigida dos testes. Dentre as ferramentas da estatística descritiva, destaca-se 

o uso da pirâmide etária, análise de correlação e teste de hipótese. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os entrevistados são, em sua, maioria mulheres (54,7%), de renda entre um salário mínimo e 

R$1500,00 (47,4%), solteiras ou casadas (41,4% e 41,7% respectivamente) e apresentam idade 

média de 33 anos (desvio padrão de 12,6). Percebe-se que as mulheres entrevistadas tendem a 

ganhar menos que os homens, sendo esta diferença estatisticamente significante (p-valor = 0,000). 

Percebe-se que a maioria dos entrevistados ajuda de alguma forma a entidades carentes (50,8%) e 

estaria doando alimentos (50%). De fato, ambos os questionamentos estariam relacionados (ρ = 

0,666, p-valor = 0,000) de forma moderada, ou seja, pessoas que auxiliam intensamente entidades 

carentes de forma geral tendem também a auxilia-las intensamente sob forma de doação de 

alimentos. Tal resultado pode estar representando que já existe na cidade uma iniciativa de doação 

sob forma de alimentos.  

Observando a influência do gênero (masculino e feminino) em relação ao ato de doar, tem-se 

que os homens entrevistados demonstraram maior prática de realizar doação. Este resultado 

contradiz os estudos de Eckel e Grossman (2000) e Nowell e Tinker (1994), contudo, como foi 

observado, as mulheres tendem a ganhar significativamente menos do que os homens, pode-se 

supor que esta diferença de salários tenha influência no resultado apresentado.  

Isolando-se apenas os indivíduos que não auxiliam entidades carentes, tem-se que 45,2% dos 

homens apresentariam interesse, percentual menor se comparado com as mulheres (54,8%). Para 

fins de marketing social voltado a estimular a continuidade das doações, sugere-se o foco na 

população masculina, enquanto que, para estimular novas doações, a estratégia deve ser focada no 

convencimento das mulheres. 
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Com objetivo de observar a correlação entre a idade e o ato de doar, destaca-se que pessoas 

mais velhas são mais propensas a auxiliar de alguma forma entidades carentes sob as diversas 

formas (ρ=0,149 e p-valor=0,003), inclusive com as doações de alimentos (ρ=0,155, p-

valor=0,002). Tal relação, contudo, demonstra-se demasiadamente fraca em ambos os aspectos.  

Visando analisar a relação entre idade e gênero dos doadores atuais e/ou potenciais, assim 

como sua dimensão em termo de quantidades de habitantes em Guarabira, foram construídas 

pirâmides etárias envolvendo dados dos doadores e dados populacionais da cidade de Guarabira, 

disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2016). A primeira 

pirâmide etária apresenta os resultados a partir dos indivíduos que já auxiliam entidades carentes 

(Figura 1), a segunda trata das pessoas que não necessariamente doam, contudo, apresentaram 

interesse em fazê-lo (Figura 02). A terceira (Figura 03), isola as pessoas que realizam doações sob 

forma de alimentos. 

 

Figura 1. Pirâmide Etária em relação às respostas do item “Eu ajudo de alguma forma à 
entidades carentes”. IFPB, 2016. 
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Figura 2. Pirâmide Etária em relação às respostas do item “Eu gostaria de auxiliar entidades 
carentes”. IFPB, 2016. 

 

Figura 3. Pirâmide Etária em relação às respostas do item “Eu costumo doar alimentos à 
entidades carentes”. IFPB, 2016. 
 

Dentre as mulheres, o maior percentual de pessoas que auxiliam e que gostariam de auxiliar 

as entidades carentes (com alimentos ou não) encontra-se entre 20 e 29 anos, que constituíram 

família (casadas ou que possuem união estável) apresentam maior interesse para realizar doações 

em relação às mulheres solteiras (79% para as com família e 65,4% para as solteiras), como 
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observa-se nas Figuras 01 e 02. Desta forma, este é um público que, caso incentivado, pode gerar 

grandes quantidades de doações.  

As pirâmides etárias de pessoas que ajudam de alguma forma entidades carentes (Figura 01) 

apresentaram-se de forma similar à de quem auxilia sob forma de alimentos (Figura 03), isto porque 

79,6% das pessoas que afirmam auxiliar entidades carentes estariam doando alimentos (mesmo que 

não exclusivamente) e apenas 5,4% delas afirmam auxiliar de alguma forma que não por meio de 

doação de alimentos. Tal fato ressalta a importância do desenvolvimento de estudos que 

comprovem, nas diversas realidades, a tendência de doação de alimentos, tanto pela evidente 

demanda por parte das entidades carentes, quanto pela (também) evidente escassez de pesquisas 

nesta área, bem como o comprovado interesse neste tipo de doação, por parte dos pesquisados. 

Na Figura 04, o mesmo gráfico foi gerado para fins de analisar a forma de doação de 

alimentos para aqueles entrevistados interessados em doar, diante das opções: adquirir o alimento 

para doação (comprar) ou doando apenas aquele alimento que não utilizaria em casa (doar). 

 

Figura 4. Pirâmide Etária em relação às pessoas que gostariam de comprar alimentos para 
doar e pessoas que doariam os alimentos não consumidos em casa. IFPB, 2016. 
 

A análise da Figura 04 permite constatar que os homens dispostos a comprar para doar 

tendem a se concentrar em faixas etárias mais altas que as das mulheres. Nas faixas etárias entre 15 

e 24 anos, os homens preferem doar aquilo que já possuem, provavelmente por ainda não possuírem 

autonomia financeira domiciliar para utilizar os recursos da família na compra de bens que serão 

destinados somente à doação. Em quase todas as demais faixas etárias, os homens preferem adquirir 
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alimentos com destino certo para doação. Logo, a estratégia de estímulo à doação, para os homens, 

deve ser baseada nas sugestões de compra dos alimentos.  

Em relação ao estado civil tem-se que todos os viúvos entrevistados afirmam prestarem 

auxílio a entidades carentes, com diferenças estatisticamente significantes dos demais (p-

valor=0,000). As doações de 71,4% destes doadores se faz sob forma de alimentos (28,6% deles 

realizam algum outro tipo de doação). Vale destacar que, apenas 57,1% gostaria ou poderia comprar 

para doar, enquanto 85,7% doariam alimentos que não utilizariam em casa. Tem-se, assim, um 

grupo ativo no auxílio às entidades carentes, com preferência pela doação sem adquirir o produto. O 

estímulo à doação, para este público-alvo, deve se focado em demonstrar o retorno social de tal 

prática, para além do custo financeiro. 

Os divorciados, assim como os viúvos, se destacam pelo interesse em realizar doações 

(94,7%) e, muito embora apenas 63,2% destes efetivamente às concretize, é o segundo grupo que 

mais auxilia entidades carentes. Tal fato sugere que pessoas que vivenciaram experiências de 

separação tendem a ser mais solidárias e empáticas que as demais. Neste grupo, 57,9% das pessoas 

costumam auxiliar sob formas de alimentos. Porém, diferentemente dos viúvos, estes preferem 

comprar alimentos com destino à doação (78,9%). 

Os indivíduos casados preferem doar o que não consumem (78,1%) em comparação a 

comprar para doar (73,8%). Para os que estabeleceram união estável, o resultado é inverso, pois é 

preferível comprar para doar (69,2%), em detrimento a doar o que já possuem, mas não irão 

consumir (64,1%). Vale salientar que existe maior desperdício nos lares das pessoas casadas 

(32,4%) que nos de pessoas com união estável (25,6%), revelando que provavelmente as pessoas 

com união estável estão, atualmente, mais preocupadas em evitar o desperdício, de forma que, para 

realizarem doações de alimentos, eles provavelmente precisarão comprar para doar. Sendo assim, 

embora ambos os grupos sejam similares em seu interesse de doar, sugere-se uma estratégia inversa 

no que tange ao estímulo a doações de alimentos. 

Os solteiros constituem o único grupo cuja minoria presta auxílio às entidades carentes 

(40,9% para auxílios em geral e 40,3% para alimentos). A maioria deles ainda afirmou apresentar 

interesse em auxiliar entidades (71,1). Ressalta-se que 73% dos solteiros gostariam de doar 

alimentos que se venceriam em suas casas, sendo assim, para tal grupo, deve-se focar no estímulo 

em adquirir doações sob forma de alimentos que seriam desperdiçados.  

Por fim, no que tange a renda, existem diferenças significantes estatisticamente entre as 

distintas faixas quanto ao ajudar entidades carentes (p-valor=0,003). Com o aumento da renda, um 

quantitativo maior de pessoas parecem se tornar socialmente ativas, havendo apenas na última faixa 

de renda (acima de R$6.000) uma diminuição do percentual de doadores (percentuais 



 

11727 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

aproximadamente iguais ao da renda mais baixa).  Embora que a última faixa de renda doe menos, é 

ainda os que mais afirmam apresentar interesse de doar (100% afirmam interesse enquanto nos 

demais a média é aproximadamente 77%), podendo-se supor que estes não o fariam por não saber 

como fazê-lo (nenhum afirmou efetivamente saber como realizar as doações) ou por apresentar um 

pior controle de gastos, estando em uma situação constante de medo de faltar capital. 

Com o aumento das faixas de renda, os entrevistados apresentaram maior tendência em 

comprar para doar, com exceção da última faixa etária (novamente). Porém, a preferência em todas 

as faixas etárias ainda é para doar o que já compram e não consumem, do que comprar unicamente 

para doar. 

 

CONCLUSÕES 

A partir da análise dos resultados, percebeu-se que: os entrevistados são, em sua maioria, 

mulheres casadas, com renda aproximada entre um salário mínimo e R$1500 e idade média de 33 

anos. A maioria ajuda de alguma forma ao menos uma entidade e realizaria doações sob forma de 

alimentos estando ambos os aspectos relacionados. Existe, contudo, uma possibilidade de ampliação 

do número de doadores, de forma a se perceber a necessidade de alcance destes para auxiliar as 

entidades carentes a ampliarem o recebimento de doações. Observou-se, ainda, que mais pessoas 

estariam interessadas em doar os alimentos que já tem e não utilizam do que a comprar para realizar 

a doação, devendo este nicho também ser explorado pelas iniciativas de marketing social. 

Contrariando as pesquisas observadas em outros países, notou-se, em relação aos 

entrevistados guarabirenses, que os homens apresentam um maior interesse em auxiliar as 

entidades, provavelmente em virtude deles apresentarem maior renda. Porém, entre os indivíduos 

que não doam, as mulheres se mostraram mais interessadas em iniciar a prática da doação.  

Existe uma relação positiva e significativa entre a disposição de doar e a faixa etária, contudo, 

uma vez em que a quantidade de pessoas jovens é maior, tem-se que o maior número de doadores 

potenciais se encontra entre 20 e 40 anos.  As mulheres jovens (entre 20 e 29 anos) devem ser 

incentivadas a iniciar a prática de doar, sendo mais fácil o convencimento das casadas ou com união 

estável. Neste ponto, vale lembrar que elas já apresentam a pré-disposição e capacidade para doar o 

que já possuem e que, a maioria que não doam atualmente, possuem capacidade e interesse para 

isso. Desta forma, fica evidente que este grupo constitui importante público-alvo para estratégias de 

marketing. 
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A relação entre faixa etária e disposição de doar poderia estar vinculada, ainda, ao estado 

civil, visto que viúvos e divorciados são os indivíduos com maiores percentuais de doadores, 

provavelmente por apresentarem maior experiência de vida e terem passado situações pessoais 

(como perdas), confirmando os argumentos de Snipes e Oswald (2010), que estimulam o censo de 

solidariedade. O fato dos solteiros serem o único grupo cuja uma minoria de pessoas auxilia 

entidades carentes corrobora com a explicação. Destaca-se ainda que, os viúvos, casados e solteiros, 

apresentam maior índice de desperdício em casa, quando analisados em conjunto, preferindo doar o 

que já possuem. Neste ponto, sugere-se que o marketing social, para o estímulo a esses grupos, leve 

em consideração o possível receio dos indivíduos em doar alimentos perto do vencimento. Dessa 

forma, entende-se que a própria entidade carente deve assumir uma corresponsabilidade, através da 

gestão administrativa, de modo a priorizar o controle dos materiais provenientes das doações, 

garantindo que os mesmos se encontrem em condições próprias para consumo. Ao mesmo tempo, é 

fundamental que essas ações de marketing social promovam o estímulo à realização de controle do 

estoque eficiente nos domicílios, evitando a perda e o desperdício de alimentos. 

Para o alcance de doadores potenciais, deve-se focar, sobretudo, na faixa de renda mais alta a 

partir de marketing informativo (dado que afirmam não saber como realizar doações) e de estímulo 

à solidariedade. 
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RESUMO: Este trabalho trata-se de uma pesquisa desenvolvida através do PIBIC-IFAM 
campus Parintins que consiste em identificar a atual ocupação profissional dos egressos do 
curso técnico subsequente em administração do IFAM campus Parintins no mercado de 
trabalho no município. Apoiados pelos argumentos de que a institucionalização da Educação 
Tecnológica no Brasil é uma das maiores revoluções educacionais atuais acontecidas na 
história do nosso país. Com a criação dos Institutos ficou definido o papel das Instituições de 
Educação Tecnológica para o desenvolvimento local. Assim busca-se analisar as políticas 
púbicas que estão voltadas para o ensino técnico profissionalizante no Brasil delimitando para 
o estado do Amazonas em seguida traçando um breve transcorrer histórico dos institutos 
federais que estão implantados neste estado e usando como objeto para este estudo o IFAM 
campus Parintins. Partindo desse pressuposto, busca-se identificar a atual ocupação 
profissional dos egressos do curso técnico subsequente em administração no mercado de 
trabalho do município de Parintins, para isso será usado um questionário que terá como 
finalidade de alcançar os egressos do curso que estão situados no município de Parintins e que 
esteja exercendo ou não uma atividade afim no mercado de trabalho.  
Palavras–chave: Curso Técnico em Administração,  Egressos, Ocupação Profissional. 
 
 

GRADUATES COURSE IN SUBSEQUENT TECHNICAL IFAM-
CAMPUS PARINTINS ADMINISTRATION AND CURRENT 
OCCUPATION PROFESSIONAL MARKETING. 
 
ABSTRACT: This Work This is a research developed through the PIBIC-IFAM Parintins 
campus consists do that in identifying a Current Occupation Professional of subsequent 
Associate degree graduates in Administration IFAM Parintins campus without labor market in 
the municipality. Backed By que arguments the institutionalization of Technological 
Education in Brazil and one of the Revolutions Current Educational taken place in the history 
of our country. With the creation of the institutes was defined the role of technical education 
institutions for local development. SO seeks to analyze how pubic policies What are facing 
FOR vocational technical education in Brazil delimiting paragraph The State of Amazonas in 
FOLLOWED tracing soon elapse hum history of federal institutions that are implanted in this 
state and using As Object For this study the IFAM Parintins campus  Starting assumption In 
this, it seeks to identify a Current Occupation Professional of subsequent Associate degree 
graduates in Management in Labor Market municipality of Parintins, paragraph This will be 
used A questionnaire which will aim to achieve OS graduates Course What are situated in the 
municipality Parintins and Who is exercising or not the activity in order no labor market. 



 

11731 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

KEYWORDS: Technical Course in Business Administration, Graduates, Professional 
Occupation 

 

INTRODUÇÃO 

As políticas públicas de incentivo ao ensino profissionalizante no interior do Estado do 

Amazonas através do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia conforme o art. 1º 

do seu Estatuto, que consta no processo nº 23042.000804/2009-64.  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, instituição 
criada nos termos da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, doravante 
denominada IFAM, vinculado ao Ministério da Educação, possui natureza jurídica 
de autarquia, sendo detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 
didático-pedagógica e disciplinar.  
 

A partir deste fragmento do estatuto do IFAM, buscou-se aprofundar na temática com o 

objetivo de analisar as políticas públicas para o curso técnico em administração para entender 

as reais finalidades deste.  

Partimos dos princípios que o papel da educação e sua importância na vida do ser 

humano têm sido fonte de grande atenção, pesquisa, estudo e trabalho pelas civilizações, 

desde os tempos remotos e, principalmente, nos últimos séculos. (DUTRA et. al., 2001). 

Uma questão de grande relevância apresenta-se, a finalidade do curso técnico em 

Administração. Os cursos de Administração possuem grande destaque, o que se deve em 

grande parte à sua importância na vida das organizações que influenciam e interagem com a 

vida do ser humano. Em tratando-se dos cursos de Administração, o técnico em administração 

é, provavelmente, um dos principais elementos para as organizações, pois possibilita a 

qualificação da mão de obra para o mercado de trabalho (ibidem). 

No decorrer deste trabalho discutira-se as reais perspectivas da atuação do técnico em 

administração no mercado de trabalho contemporâneo, buscando subsídios para esta 

discussão será desenhado uma síntese do transcorrer histórico deste profissional embasado 

pelo discurso de que a formação profissional oferecida pelos programas de qualificação, 

segundo Alves e Vieira (1995), devem conter forte conteúdo educativo profissional que 

garanta ao trabalhador acesso à moderna tecnologia produtiva e a modelos de gestão que 

possibilitem, de um lado, um leque de ocupações semelhantes para atender as solicitações do 

mercado, e de outro, a permanência num mercado cada vez mais concorrido. 

Este trabalho se justificativa pelo fato de se fazer necessário uma pesquisa com os 

egressos do curso subsequente em administração do IFAM campus Parintins, delimitada a 

turma do ano de 2013, com intuito de discutir a atual ocupação deste profissional no mercado 
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de trabalho do município de Parintins, desenvolvendo assim subsídios para entender a 

significância que o curso tem na vida dos egressos antes e após concluírem o curso.  

Para isso tem-se como objetivo geral deste trabalho verificar a atual ocupação 

profissional dos egressos do curso subsequente em Administração formados no Instituto 

Federal do Amazonas IFAM-Campus Parintins no mercado de trabalho do município de 

Parintins, tendo como questões norteadoras para a elaboração desta pesquisa, analisar as 

políticas públicas que envolvem os cursos de qualificação profissional que são subsidiadas 

pelo governo federal, discutir as perspectivas da atuação do técnico em administração no 

mercado de trabalho antes e depois do curso técnico, e verificar a atual ocupação profissional 

dos egressos do curso subsequente em administração no mercado de trabalho do município de 

Parintins. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa tem a abordagem, quanti-qualitativa, pois “[...] é muito difícil que haja 

alguma pesquisa totalmente qualitativa, da mesma forma que é altamente improvável, 

existiria alguma pesquisa completamente quantitativa”. Explica Appolinário (2009, p.59) que 

em dado momento a pesquisa vai possuir subsídios que irá caracterizá-la tanto qualitativos 

como quantitativos.  

Assim o cunho quantitativo nesta pesquisa estar direcionado ao contingente de ex-

alunos egressos de uma turma do curso técnico em Administração, tomados para esta 

amostragem, e qualitativo, pois analisamos os conteúdos das entrevistas a fim de chegar à 

resposta da inquietação principal desta pesquisa. 

Ao longo deste trabalho cientifico foi usado o método indutivo, pois segundo Oliveira, 

S. (2001, p. 59), “a indução separa os enunciados científicos dos outros tipos de enunciados 

que se baseiam na emoção, na autoridade, na tradição, na conjectura, no preconceito, no 

hábito, nas manchetes de jornais, nos títulos de filmes e novelas”. Por isso, esse método se 

torna mais eficaz na pesquisa em questão, pelo fato de ser “[...] considerado como o elemento 

distintivo da ciência. O seu emprego é considerado como forma ou critério de demarcação 

entre aquilo que é cientifico e aquilo que não é científico” (OLIVEIRA, S., 2001).  

Esta pesquisa foi desenvolvida em três momentos que aconteceram no decorrer do ano 

de 2015 a 2016. O primeiro momento foi dedicado à coleta documental e de busca 

bibliográfica, pois a pesquisa bibliográfica como descreve Koche (1997, p.55) ela “(...) 
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levanta o conhecimento disponível na área, identificando as teorias produzidas, analisando-as 

e avaliando sua contribuição para compreender ou explicar o problema objeto da 

investigação”, que auxiliaram na construção do referencial teórico com o objetivo de 

compreender as políticas publicas fomentadas para a profissionalização do jovem e adulto do 

estado do Amazonas especificando para o IFAM campus Parintins. No segundo momento 

foram traçadas as diretrizes metodológicas da pesquisa, a escolha do método, a abordagem, as 

técnicas, os sujeitos participantes e o primeiro contato cm os sujeitos da pesquisa. No terceiro 

dedicou-se a sistematização do material coletado com as entrevistas e a escrita final do texto 

da pesquisa.  

 A pesquisa foi realizada com os egressos do curso técnico subsequente em 
Administração no IFAM campus Parintins da turma do ano de 2013, foi solicitado da 
coordenação de registro academico da referente instituição uma lista com os nomes, numero 
telefone e e-mail, para que pudéssemos ter alguns dados preliminares dos sujeitos para a 
pesquisa. Conforme a lista se apresentou na turma 22 (vinte e dois) ex-alunos, sendo 15 
(quinze) do sexo feminino e 7 (sete) do sexo masculino.  

Assim buscou-se o contato com os egressos através do número de telefone e e-mail, mas 
apenas obtemos resposta de 15 (quinze) egressos. 

A partir disto foram marcadas entrevistas com os 15 (quinze) egressos em dias 
alternados conforme a disponibilidades dos mesmos, conforme Marconi e Lakatos (2008, 
p.203) a entrevista “é um procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de 
dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social”. Para esta 
pesquisa, buscamos responder alguns questionamentos sobre a atual ocupação profissional 
dos egressos do curso técnico subsequente em Administração no mercado de trabalho local. 

Algumas entrevistas foram feitas através do telefone devido a localidade dos egressos 
estarem em outras cidades e outros se sentirem mais a vontade em responder os 
questionamentos por este meio de comunicação. Assim conforme as entrevistas iam sendo 
coletadas estas eram transcritas e sistematizados, analisados, discutidos e identificados com os 
pseudônimos criados para resguardar a identidade dos sujeitos participantes desta pesquisa. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme as inquietações geradas pelo objetivo principal desta pesquisa, que consiste 

em Identificar a atual ocupação profissional dos egressos do curso técnico subsequente em 

administração formados no Instituto Federal do Amazonas IFAM-Campus Parintins no 

mercado de trabalho podemos conhecer um pouco os sujeitos egressos do curso de uma turma 

do ano de 2013. 

Os primeiros diálogos com egressos com o objetivo de conhecer um pouco sobre suas 

origens revelaram os dados que seguem no Gráfico 01 abaixo: 
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Gráfico 01: Município de origem dos egressos. 
Fonte: Dados coletados na pesquisa, (FERREIRA, 2016). 

 
Pôde-se perceber que a maioria dos egressos do curso que correspondem a 67%, é 

natural do município de Parintins; Barreirinha 6 %; Agro Vila do Mocambo (Parintins) 7 %; 

Nhamundá 13 %  e Manaus 7 % . Nota-se que conforme as políticas de incentivo a 

capacitação profissional local, o curso recebeu alunos de outras localidades, de municípios 

vizinhos e até mesmo da capital, revelando as oportunidades que este ensino 

profissionalizante instiga em cada sujeito de buscar novos horizontes através de um processo 

de capacitação rápido e eficaz a fim de atender rapidamente as demandas do mercado de 

trabalho agora não somente local, mas regional que anseia mão de obra capacitada. 

O Gráfico 02 apresenta onde os egressos do curso se encontram residindo atualmente: 

6%

67%

7%

13%

7%

Naturalidade 
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Gráfico 02 – Atual localização dos egressos.  
Fonte: Dados coletados na pesquisa, (FERREIRA, 2016). 

 

 Os dados coletados elucidam que os egressos na sua maioria continuam residindo no 

município de Parintins correspondendo a 46 % dos sujeitos abordados para a pesquisa. Outros 

20 % encontram-se residindo em Manaus capital do Estado do Amazonas, 7 % no município 

de barreirinha; 7 % no município de Itacoatiara; 7 % no município de Nhamundá e 13 % dos 

egressos encontram-se no estado do Pará na cidade de Santarém.  

 Neste quadro percebe-se que atualmente a maioria dos egressos formados e 

certificados pelo IFAM campus Parintins com o curso técnico subsequente em Administração 

não se encontram no município de Parintins consequente não estão atendendo as demandas 

profissionais do mercado de trabalho local. 

 Atualmente o mercado de trabalho de Parintins encontra-se sofrendo com os 

resultados de uma crise econômica que assola todo o país, assim as oportunidades de trabalho 

que guiavam o processo de formação dos egressos esvaíram após o término do curso. Alguns 

egressos elucidaram nas entrevistas que mesmo logo após o curso não tinham trabalho para os 

mesmos, pois as empresas do setor hoteleiro, empresas de turismos, lojas de pequeno e grande 

porte não estavam aceitando currículos ou quando aceitavam conforme os relatos dos 

mesmos, nunca ligavam. Assim justificando a migração dos egressos para outros lugares em 

busca de novas oportunidades de trabalho, emprego e renda. 

No prosseguindo das entrevistas buscamos identificar como os egressos se apresentam 

profissionalmente feito que o curso já tenha quase três anos de término, este questionamento 

justifique-se pelo entendimento que em uma busca de emprego um candidato à vaga deve 
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estar seguro do que busca como também do que este trás na bagagem profissional e do seu 

processo de formação com o objetivo de sentir-se bem desenvolvendo seu trabalho se este for 

o escolhido para a vaga, outro ponto que é ressaltado é se os egressos do curso trazem para a 

sua identidade profissional a formação recebida durante os 18 (dezoito) meses de curso 

técnico.  

Assim o Gráfico 03 apresenta as profissões que os egressos denominam ter na atuação 

profissional consequentemente na busca por uma vaga no mercado de trabalho. 

 
Gráfico 03 – Profissão dos egressos. 
Fonte: Dados coletados na pesquisa, (FERREIRA, 2016). 

 

Conforme os dados apresentados no Gráfico 03, identificamos que 27 % dos egressos 

denominam-se serem estudantes; 13 % frentistas de posto de gasolina; 27 % técnicos em 

Administração; 6 % secretário e 27 % como secretarias do lar (dona de casa). Podemos 

perceber que alguns egressos mesmos sendo formados e certificados como técnicos em 

administração não se apresentam como técnico, pois devido não estarem exercendo tal função 

no mercado de trabalho estes não o caracterizam com tal profissão.  

As profissões que os egressos expõem estão ligadas a atual situação profissional destes, 

o notável é que as profissões variam bastante de área de atuação profissional, feito que o 

montante de 73 % dos egressos abordados para esta pesquisa não se declaram técnicos em 

administração, alguns frisam que possuem um curso de qualificação, mas não se denominam 

técnicos.  

A parcela, expressa nesta amostragem, que se declarou estudante estão cursando o 

ensino superior e entidades públicas no município de Parintins, o destaque que os cursos não 
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estão ligados a formação técnica profissionalizante, como segue em licenciatura em 

Pedagogia e Letras, mas buscam especializar na área de administração. 

Os egressos também foram questionados sobre a atual ocupação profissional, em buscar 

de conhecer se estes egressos encontram-se desempenhando alguma função ou ocupando uma 

vaga de trabalho. A partir deste questionamento apresentou-se 53 % dos egressos do curso de 

administração não estão trabalhando e 47 % estão desempenhando ou ocupando alguma 

função de emprego no mercado de trabalho, feito que muitos destes egressos trabalhão 

informalmente, cuja função não os concebe direitos trabalhistas, pois os seus empregadores 

esclarecem que não podem assinar suas carteiras de trabalho devido a burocracia e entre 

outros empecilhos, mas mesmo assim aceitam estas condições devido as necessidades 

salariais, outros egressos também discorrem que trabalham por contratos temporários em 

determinados períodos do ano, como período do festival, festa da padroeira da cidade de 

Parintins e festas comemorativas conforme a sazonalidade do local onde se encontram. 

 A variedade das funções que os egressos estão exercendo, demonstra que até então em 

sua maioria o curso técnico em administração não possuem tanta significância na carreira 

profissional dos mesmos, assim como o apontamento do gráfico 04, reflete o atual cenário do 

mercado de trabalho, onde a maioria dos egressos encontra-se omissos não exercendo 

nenhuma função no mercado. 

 

CONCLUSÕES 

As políticas públicas de incentivo para a formação técnica no interior do Estado do 

Amazonas proporciona um viés de possibilidade para os sujeitos que buscam se aperfeiçoar 

profissionalmente devido ao atual mercado de trabalho exigente que buscam mão de obra 

especializada, competente que atendam aos anseios tecnológicos e científicos da sociedade 

vigente. 

O curso técnico subsequente em Administração pelo IFAM campus Parintins, 

estrategicamente foi implantado no mesmo município para entender as demandas do mercado 

local, pelo seu potencial turístico regional devido à manifestação folclórica que ocorre no 

último final de semana do mês de junho.  Este curso de qualificação profissional tende a 

fornecer subsídios necessários para a mão de obra local no que se refere o atendimento de 

vários serviços, como, recepção, administrativo, atendimento ao cliente, hotelaria e turismo. 
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A partir das políticas de incentivo para capacitação profissional local, o curso recebeu 

alunos de várias localidades, de municípios vizinhos e até mesmo da capital, revelando que 

este curso possui oportunidades através do ensino profissionalizante instigando em cada 

sujeito de buscar novos horizontes através de um processo de capacitação rápido e eficaz a 

fim de atender rapidamente as demandas do mercado de trabalho. Atualmente a maioria dos 

egressos do curso técnico subsequente em Administração da turma do ano de 2013 não se 

encontra no município de Parintins consequente não estão atendendo as demandas 

profissionais do mercado de trabalho local e refletindo o atual cenário do mercado de 

trabalho, onde a maioria dos egressos encontra-se omissos não exercendo nenhuma função no 

mercado. 

Podemos compreender que as expectativas profissionais antes do curso técnico em 

Administração dos egressos do mesmo curso, estavam bastante ligadas à busca por novos 

conhecimentos e principalmente a qualificação para o destaque na busca por oportunidade de 

emprego no mercado de trabalho, com o objetivo de se prepararem para se tornarem mão de 

obra especializada para um mercado de trabalho cada vez mais exigente. 

Percebemos assim que os egressos do curso tomados para esta pesquisa que se 

encontram no município de Parintins estão desempenhando uma função no mercado de 

trabalho local. Em sua maioria não estão exercendo a função de técnico em Administração, e 

sim funções que caracterizam o atual cenário do mercado de trabalho derivando da 

instabilidade empregatícia, sazonalidade do comercio e o anseio da necessidade de se exercer 

uma atividade seja qual for e do jeito que for a fim de assegurar uma renda mensal para os 

custeios das necessidades básicas do ser humano. 
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RESUMO: Diante das preocupações por uma administração mais eficiente, o IFRN, busca se 
adequar as novas legislações e os novos conceitos de sustentabilidade. Pensando nisso 
realizou uma licitação para aquisição das placas fotovoltaicas, buscando a eficiência 
econômica e adequação ambiental, trazendo eficiência e economicidade aos custos de energia. 
O objetivo do trabalho é verificar a relação e a relevância do sistema de informação nos 
serviços e processos através do pregão eletrônico, alinhado a gestão pública que visa procurar 
a melhoria nos serviços prestados inerente com a eficiência. A metodologia utilizada se 
constitui em um estudo exploratório-descritivo, por meio da pesquisa bibliográfica, entrevista 
e estudo de caso no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte- IFRN. 
Em referência a isso, temos a aquisição das placas solares do IFRN, em que proporcionará o 
desenvolvimento sustentável e econômico para o instituto, onde se é utilizado uma energia 
limpa e renovável, fonte ilimitada e livre, o sol, trazendo eficiência e economicidade aos 
custos de energia. 
Palavras–chave: administração pública, sistemas da informação, sustentabilidade. 
 

 
THE INFORMATION SYSTEMS ALLY A PUBLIC MANAGEMENT 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH THE 
ACQUISITION OF SOLAR PLATES: A CASE STUDY IN IFRN 
 
ABSTRACT: Given the concerns for a more efficient administration, IFRN, seeks to adapt 
the new legislation and the new concepts of sustainability. Thinking about it made a bid for 
the purchase of photovoltaic panels, seeking economic efficiency and environmental 
compliance, bringing efficiency and economy to energy costs. The objective is to verify the 
relationship and relevance of the information system services and processes through 
electronic trading, aligned public management aimed at seeking improvements in services 
with inherent efficiency. The methodology constitutes a descriptive exploratory study, 
through bibliographic research, interviews and case studies at the Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN. In reference to this, we have 
to acquire the solar plates IFRN, which will provide sustainable and economic development 
for the institute, where it is used a clean and renewable energy, unlimited and free source, the 
sun, bringing efficiency and economy of the costs power. 
KEYWORDS: public administration, information systems, sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

A tecnologia de informação tem sido muito utilizada nos dias atuais, como maneira de 

alcançar a eficiência nos processos, facilitando a interação e comunicação entre as diversas 

áreas, proporcionando um aumento na demanda. Podemos visualizar a inovação tecnológica 

dos sistemas de informações pela forma de procedimento licitatório chamado de pregão 

eletrônico, sendo esse uma evolução do pregão presencial. Esse procedimento é realizado para 

aquisição e contratações da administração pública federal na qual representa uma relevante 

experiência de aplicação de sistema de compra eletrônica ao governo. 

Ensslin (2014, p. 36 apud CRUZ, 2009) afirma que as organizações possuem novos 

desafios, tais como: (i) oferecer melhores serviços públicos para a população, que, por sua 

vez, aumentou em termos numéricos e em exigência; (ii) urgência por melhor comunicação 

com a sociedade; e (iii) obrigação de utilização de recursos públicos de forma mais eficiente. 

Como a instituição sempre procura inserir ações de sustentabilidade, verificamos no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 2014-2018, nas páginas 168-169, a preocupação 

em instalar usinas fotovoltaicas para cobrir parcialmente a necessidade de energia elétrica dos 

Campis. Se adequando as normas publicadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG), a Instrução Normativa nº 1, de 19/01/2010, que dispõe sobre os critérios de 

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratações de serviços ou obras pela 

Administração Pública Federal.  

Com isso o IFRN, vinculado ao Ministério da Educação, visa sempre desenvolver 

ações de melhoria para o instituto e alcançar a eficiência de seus processos, onde utiliza 

diversas inovações tecnológicas em forma de sistemas da informação que auxiliam a 

administração em diversos procedimentos.  

Sabendo que administração pública procura buscar a eficiência e eficácia nos serviços 

prestados visando o melhor custo-benefício, e essa é uma das razões por adotar como 

preferencial a utilização do pregão eletrônico visando sua economicidade. 

O pregão foi instituído pela Lei nº 10.520/2002, no âmbito da União, dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios. No Artigo 4º § 1° do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, 

regulamenta e torna obrigatória a utilização do pregão em sua forma eletrônica para aquisição 

de bens e serviços da administração pública, exceto em casos em que for comprovado a sua 

inviabilidade, justificada pela autoridade competente.  
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No entanto percebemos a relação existente entre os sistemas de informação no auxílio 

a melhoria no procedimento de aquisição de bens e serviços, por meio do pregão eletrônico, 

favorecendo o desenvolvimento econômico. Como referência, evidenciamos o IFRN, na 

compra das placas fotovoltaicas, visando o crescimento sustentável e redução de custos de 

energia, onde se é utilizado uma energia limpa e renovável, fonte ilimitada e livre, trazendo 

eficiência e economicidade aos custos utilização do pregão eletrônico para melhor escolha do 

fornecedor. 

Portanto o presente artigo tem como objetivo verificar a relação e a relevância do 

sistema de informação nos serviços e processos através do pregão eletrônico, alinhado a 

gestão pública que visa procurar a melhoria nos serviços prestados inerente com a eficiência. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A trajetória metodológica deste estudo de caso iniciou-se pela escolha do tema. De 

acordo com Yin (2010) o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre fenômeno e contexto não são claros. Observamos a importância do 

tema considerando o cenário atual das demandas por energias mais limpas, bem como as 

contribuições que trariam para o IFRN.  

O presente trabalho originou-se com projeto integrador II, com o objeto de estudo para 

aquisição das placas fotovoltaicas para o IFRN, Campus Natal-Central, do pregão eletrônico 

28/2014 da Reitoria do IFRN, verificando todas as etapas do processo licitatório.  

Utilizamos como instrumentos, a pesquisa bibliográfica, que é um estudo 

sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes 

eletrônicas, isto é material acessível ao público em geral (VERGARA, 2007), em relação às 

seguintes disciplinas: gestão de processos e sistema de informação. E a pesquisa documental 

que em nosso trabalho utilizamos diversas literaturas e documentos.  

E por fim foi realizada uma pesquisa de campo. Segundo Vergara (2007, p.47), 

pesquisa de campo é investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um 

fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. Tendo em vista isso, foram executadas 

entrevistas no período de 10 a 22 de julho de 2015, com o Diretor de Licitações, Diretor de 

Administração do Campus Natal-Central e professores, com o intuito de se obter maiores 
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informações sobre os procedimentos da licitação, da importância da aquisição das placas e os 

benefícios que trariam para o IFRN.  

A luz de Bardin (2011, p. 15), foi realizada uma análise de conteúdo das entrevistas 

realizadas no período descrito anteriormente, para esclarecer os questionamentos levantados 

durante a pesquisa, afim de se obter informações precisas, segundo ele “a análise do conteúdo 

é um conjunto de instrumentos de cunho metodológico em consoante aperfeiçoamento, que se 

aplicam a discursos extremamente diversificados”. 

Vale lembrar que os estudos sobre a relação e a relevância do sistema de informação 

nos serviços e processos através do pregão eletrônico, alinhado a gestão pública, é muito 

recente ou pouco explorado e por isso os dados ainda são muitos escassos. Por isso a decisão 

de desenvolver uma pesquisa exploratória-descritiva que sirva de base para o conhecimento e 

desenvolvimento de futuros trabalhos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estando de acordo com a literatura, os sistemas são importantes para os órgãos ou 

instituições. Para a isso a administração pública buscando cada vez mais essa eficiência, 

introduz os sistemas de informação para contribuir nas atividades desenvolvidas nas 

organizações. Então foi percebido que os sistemas que auxiliam diretamente na licitação da 

aquisição das placas fotovoltaicas, têm sua significância nos níveis hierárquicos e 

organizacionais e se alinham aos sistemas propostos pelos teóricos, demonstrado na Figura 1.  

O Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), é um sistema do nível 

estratégico que permite ao gestor o acesso de todas as informações geradas no Campus. Nesse 

sistema existe diferentes módulos de apoio ao gestor como: planejamento, compras, contratos, 

indicadores de gestão, autoavaliação, dentre outros, porém os em destaque agem diretamente 

com o nível mais alto da organização sendo assim o SUAP um modelo de Sistema de Apoio 

ao Executivo (SAE). 

No nível gerencial tem-se o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), 

que consiste no principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da 

execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal. Esse sistema se alinha 

com o Sistema de Gerenciamento (SIG), capaz de munir os gerentes de relatórios ou acesso 

on-line aos registros do desempenho da organização.  
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O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) atua no nível 

operacional e tem por finalidade cadastrar e habilitar pessoas físicas ou jurídicas interessadas 

em participar de licitações promovidas por órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal, o cadastramento dispensa a reapresentação da documentação encaminhada pelo 

fornecedor para renovação de cadastro, e permite atestar as certidões, que são condições para 

a participação nas licitações e tornam desnecessária a comprovação da documentação em 

papel, são como os Sistemas de Processamento de Transações (SPTs) que dão suporte às 

atividades do cotidiano da organização, utilizados na automação de tarefas repetitivas e 

transacionais.  

Existem diversos sistemas da informação sendo utilizados na administração pública, 

podendo ter interação, contribuindo para um bom fluxo de informação entre as diferentes 

partes da organização. É importante e vantajosa a troca de dados, independente do grau de 

integração entre os sistemas. O sistema de compras governamentais é um meio que surge para 

o governo eletrônico com a necessidade de gerar eficiência nas compras públicas.  

Esses sistemas são capazes de melhorar todo o fluxo dos processos, em que antes era 

executado por pessoas, e hoje são esses sistemas que substituem e realizam as tarefas do nível 

operacional, traz informações ao gerencial e auxiliam nas decisões do estratégico, 

proporcionando mais eficiência e celeridade nos processos e atividades dentro das instituições 

como o IFRN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relação dos níveis organizacionais, os sistemas utilizados e os sistemas 
da literatura. 
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CONCLUSÕES 

Os sistemas de informação estão inerentes a todo o processo licitatório e se incluem 

para o favorecimento e auxílio das três esferas, estratégico, gerencial e operacional 

possibilitando um impacto positivo ágil e celeridade nos procedimentos. Realizar cadastro e 

habilitar pessoas físicas ou jurídicas interessadas em participar de licitações promovidas por 

órgãos da Administração Pública Federal, diminui as atividades repetitivas, encontramos no 

SICAFI.  

Já no plano gerencial tem-se a regulação do processo, incluindo os requisitos 

necessários, definições da modalidade pertinente a ser utilizada para a aquisição do bem ou 

serviço, além das informações que se obtém através do SIAFI, que é o Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal com o objetivo de acompanhar e controlar a 

execução orçamentária, patrimonial e financeira.  

Outra ferramenta utilizada para ações do planejamento Estratégico dentro do Instituto, 

no qual auxilia os diretores, é o SUAP, um sistema unificado da Administração Pública, que 

traz informações importantes, para a gestão dos processos administrativos e acadêmicos do 

instituto. Possibilita a interligação dos diversos dados por área e por unidade, integrando das 

informações, possibilitando uma visão geral do instituto e assessorando para tomada de 

decisão quando fora dos parâmetros estabelecidos.  

Considerando todo esse cenário, e consequentemente os benefícios que as placas 

podem trazer, uma delas se remete a redução dos gastos energéticos, que será proporcionado 

ao instituto. A produção de energia solar teve início no dia 18 de fevereiro de 2016, no IFRN, 

Campus Natal-Central, totalizando 825 painéis solares, divididos em dois geradores, onde a 

geração estimada de energia é 26.200kWh mensalmente, suprindo cerca de 11% do consumo, 

representando uma economia de R$ 116.300 (cento e dezesseis mil e trezentos reais) anual.   

Acreditamos que a aquisição dessas placas fotovoltaicas só trará benefícios e 

crescimento para o instituto, pois ele mesmo já dispõe de propósitos para seu 

desenvolvimento sempre buscando estar de acordo com as legislações e se adequando as 

novas inovações e servindo de modelo para outras entidades para esse tipo de aquisição 

sustentável. Ainda a utilização de sistemas de informação contribuem para a licitação de 

forma mais transparente, aumentando a competitividade de fornecedores, diminuindo a 

utilização de papel e de duplo esforço de trabalho, dando maior celeridade, eficiência e 

segurança nos processos de licitação para a administração pública. 
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RESUMO: O Parque Cesamar é uma das principais áreas verdes e um importante espaço de 
lazer em Palmas, Tocantins. Este artigo trata da importância do lazer para a qualidade de vida 
das pessoas que vivem nos grandes centros e mostra como o Parque Cesamar pode ser uma 
alternativa de lazer e recreação para a população e seus visitantes. O parque conta com 
infraestrutura dotada de pista de caminhada e corrida, pista de skate e bicicleta, academias 
com equipamentos ao ar livre, espaços para eventos e piqueniques, bar e restaurante e trilhas 
com mais de dois mil metros em mata típica do cerrado. Os objetivos desse trabalho foram 
identificar quais os principais atrativos do parque Cesamar, bem como suas deficiências, de 
acordo com o público frequentador. A metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa 
descritiva quantitativa com levantamentos de dados, através de pesquisa de campo.  Como 
resultados, pode-se observar que os frequentadores do Parque o consideram como um 
importante espaço de lazer de Palmas, mas que requer melhorias, e que esta pesquisa 
proporcionou um engajamento no processo de desenvolvimento e gerenciamento de Palmas.  
Palavras–chave: áreas verdes, espaço da comunidade.  
 
 

CESAMAR PARK: A LEISURE ALTERNATIVE IN PALMAS, 
TOCANTINS 
 
ABSTRACT: The Cesamar Park is one of the main green areas and an important leisure 
space in Palmas, Tocantins. This article deals with the importance of leisure for the quality of 
life of people living in big cities and shows how Cesamar Park can be an alternative leisure 
and recreation for the population and its visitors. The park has provided infrastructure hiking 
trail and running, skate park and bike, gym with outdoor equipment, spaces for events and 
picnics, bar and restaurant and tracks with more than two thousand meters in typical cerrado 
forest. The objectives of this study were to identify the main attractions of Cesamar park as 
well as its shortcomings, according to the public goer. The methodology used was 
quantitative descriptive research with survey data, through field research. As a result, it can be 
observed that the regulars Park consider it an important Palmas leisure space, but requires 
improvement and that this research provided an engagement in the development process and 
Palmas management. 
KEYWORDS: green areas, community space. 
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INTRODUÇÃO 

O lazer é um tempo livre usado geralmente para a prática de algum tipo de atividade, 

tais como: passear no parque, correr ao livre, ir ao cinema, viajar e etc., nos últimos anos tem 

sido intensa a procura para preencher o tempo livre. Para Waichman, (2003, p.112) “o tempo 

livre já não será tempo desocupado nem liberado de obrigações, mas “um tempo de liberdade 

para liberdade, como transformação do homem e não das coisas, já que isso corresponde 

estritamente ao trabalho”. De acordo com Requixa (1976, p. 33) o lazer é:  

Um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, 
seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda, para 
desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social 
voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das 
obrigações profissionais, familiares e sociais.  

O lazer é de suma importância para a qualidade de vida do ser humano, mais 

infelizmente nem todos sabem da importância dessa atividade, que traz muitos benefícios, 

entre estes benefícios podemos citar o combate ao stress, facilita a circulação do sangue, ou 

seja, colaborando na manutenção da saúde.  

Nas grandes cidades as pessoas buscam por áreas em meio à natureza, como as praças 

urbanas sendo um atrativo de lazer. Há um movimento crescente de pessoas que buscam estar 

em contato com a natureza, para relaxar e sair da rotina cercada de elementos pesados e que 

causam stress. Isso se manifesta no número elevado de público que esses espaços atraem nos 

finais de semana e feriados. Pessoas que aproveitam para praticar atividades esportivas, 

participar de eventos culturais ou apenas reunir amigos e relaxar.  

O setor público é responsável em ofertar esse tipo de lazer a população, essenciais para 

o desenvolvimento social. Macedo (2003) “estabelece oito funções dos parques para melhor 

definir estes espaços: recreação (ligados a atividades esportivas formais e informais); papel 

estruturante da forma urbana; função estética; função de contemplação; planejador de 

opiniões; função social e cultural; uso educativo; função orgânica ou ecológica”. 

O Parque Cesamar em Palmas, Tocantins é um espaço de lazer inaugurado no dia 18 de 

março de 1988 em alusão a data comemorativa do dia da autonomia, o Parque Cesamar está 

localizado na 506 sul, AV. NS-04 LO 11, área verde. O Parque Cesamar possui uma pista 

para corrida e caminhada de 2.840 metros, uma trilha com dois mil metros em mata típica do 

cerrado, uma pista usada para andar de skate, academia ao ar livre, área de piquenique, parque 

infantil, pedalinho no lago com aproximadamente 155.000m², equipamentos para a prática 

esportiva e espaços de diversão para crianças e adultos e um restaurante que é bar e 

lanchonete ao mesmo tempo.  
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Ainda no parque, fica a Casa Suçuapara, que foi sede da primeira Prefeitura e Câmara 

Municipal de Palmas. Hoje, no local, funciona um museu - a Casa da Cultura - que abriga o 

acervo histórico de Palmas como fotografias, documentos e mapas que retratam vários 

momentos históricos da capital.  

O espaço tem um ambiente tranquilo que transmite serenidade aos visitantes, bem 

arborizado e que proporciona à população de Palmas um espaço de convívio para a melhoria 

da qualidade de vida além do contato com animais em preservação único. O Parque Cesamar 

é um dos pontos de Lazer oferecidos pela Capital mais nova do Brasil, recebe em cerca de 90 

visitantes por mês, muitas pessoas visitam o Parque para prática de alguma atividade 

esportiva ou para encontro com os amigos. 

Para aumentar o número de visitantes, o atual governo municipal criou um Projeto Vila 

da Páscoa que realiza a decoração completa no Parque, sendo em datas festivas, um 

verdadeiro encanto para a população e para os turistas. No natal, são utilizados uma decoração 

com lâmpadas de Led, tornando-se a Vila do Papai Noel, um encanto para as crianças e 

adultos que se maravilham com tanta beleza. 

Visto que o Parque tem é um espaço de Lazer em Palmas, torna-se necessário saber a 

resposta para o seguinte questionamento: Quais os ambientes que atraem mais atenção do 

público e os que precisam de melhoria?  

Afim de responder esse questionamento, o objetivo desse trabalho foi identificar quais 

os principais atrativos do parque Cesamar, bem como, suas deficiências, de acordo com o 

público frequentador.  

Para tanto, a metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho foi a pesquisa 

descritiva quantitativa com levantamentos de dados, através de pesquisa de campo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho utilizou como metodologia a pesquisa descritiva quantitativa, com 

levantamento de campo, com universo desconhecido, pois não existe em Palmas nenhum tipo 

de pesquisa referente a demanda de visitantes do Parque Cesamar.  

De acordo com Dencker (1998, p. 151), “a pesquisa descritiva, em geral, procura 

descrever fenômenos ou estabelecer relações entre as variáveis. Utiliza técnicas padronizadas 

de coletas de dados, como questionário e a observação sistemática”. Ainda segundo a autora, 

“os levantamentos de campo têm por objetivo a geração de dados estatísticos, procurando 

resultados que permitam a generalização dos resultados” (DENCKER, 1998, p. 158). 
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Nas pesquisas onde o universo é desconhecido, utiliza-se uma amostragem não-

probabilística, que é aquela em que “a possibilidade de escolher determinado elemento do 

universo é desconhecida”, segundo Dencker (1998, p. 214). Assim, foi determinada uma 

amostra não-probabilística por julgamento, que ainda conforme a autora supracitada é aquela 

onde o pesquisador seleciona o que acredita ser a melhor amostra para seu estudo. As 

pesquisas foram aplicadas entre os dias 26 e 27 de março de 2016. Os entrevistados 

responderam  

Segundo dados do IBGE (2010) estima-se que Palmas tenha 228.332 habitantes. Assim, 

utilizou-se esse número como universo da pesquisa, para a delimitação da amostra. A mesma 

foi obtida através do cálculo do programa Raosoft (2015), com 5% de margem de erro e 95% 

do nível de confiança obtendo um número final de 285 questionários aplicados.  

Os entrevistados responderam pesquisa como: a) o que mais gosta no Parque Cesamar; 

e b) o que acha que precisa melhora no Parque Cesamar afim de responder o objetivo do 

artigo; 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados abaixo representam as opiniões dos visitantes do Parque Cesamar, diante 

do questionamento abordado para verificar o grau de satisfação que o local proporciona. 

 
O gráfico I apresenta os ambientes que são preferidos no Parque Cesamar. 

Gráfico I – O que mais gosta no Parque Cesamar. 

 
 FONTE: Pesquisa de Campo, 2016. Elaborado pelas autoras. 

 
As pesquisas mostram que 47% dos entrevistados gostam da arborização do Parque, a 

sua diversidade de fauna e flora chama atenção e acaba atraindo muitos frequentadores que 

buscam por descanso. Dos 285 entrevistados, 17% optaram pela área de exercício como o 

espaço que mais gostam no Cesamar sendo que uma academia montada recentemente com 

diversos aparelhos ao ar livre contribui para esse resultado. Em terceiro lugar, 11% citaram o 
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Parque Infantil como o preferido para levar as crianças para se divertir, visto que é um 

ambiente bem equipado e organizado no qual os pais gostam muito. 

Um parque urbano deve possuir uma área verde destinada para função ecológica, 

beleza e recreação, dispondo de sua extensão maior que praças e jardins públicos. E segundo 

o Ministério do Meio Ambiente, 2006:  

O Art. 8º, § 1º, da Resolução CONAMA Nº 369/2006, considera-se área verde de 
domínio público "o espaço de domínio público que desempenhe função ecológica, 
paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e 
ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de 
impermeabilização". (MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE,2006)  

De acordo com os entrevistados, 29 pessoas, ou seja, 10% dos entrevistados escolheram 

a pista de skate, ciclismo e/ou corrida como o lugar preferido no parque Cesamar. O parque 

conta com uma grande pista de skate, pista de corrida com mais de quatro quilômetros em 

meio a natureza e a pista de ciclismo já foi espaço até para competições. O setor de 

Gastronomia e a Área de piquenique foram citadas por 7% dos entrevistados com variedades 

de comidas regionais, como a tapioca ou paçoca e o espaço de piqueniques conta com uma 

área estruturada para receber grupos de amigos e/ou famílias que buscam um lugar diferente 

ao ar livre para confraternizações.  

A segunda pergunta da entrevista foi relacionada com o que precisaria ser melhorado no 

Parque Cesamar. O gráfico II mostra os resultados do que precisa melhorar no Parque 

Cesamar. 

Gráfico II – O que acha que precisa melhorar no Parque Cesamar. 

 
 FONTE: Pesquisa de Campo, 2016. Elaborado pelas autoras. 

 

           O resultado apresentado mostra que 22% dos entrevistados responderam que a 

estrutura dos banheiros precisa ser melhorada. O parque conta apenas com banheiros na área 

do restaurante, um banheiro feminino e um masculino, e sua estrutura é ruim e não há limpeza 

constante. Das 285 pessoas entrevistadas, 17% delas disseram que a segurança do local é o 
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fator que mais precisa ser melhorado. A segurança do parque é realizada pela Guarda 

Metropolitana, 24 horas por dia, e há rondas de moto em todas as áreas das 6 às 23 horas, 

horário de funcionamento do parque ao público. Com um percentual de 13%, a área de 

estacionamento é vista como um setor que necessita de algum tipo de reparo pois existem 

apenas 120 vagas na área interna do parque, local onde é mais seguro deixar os veículos pois 

conta com segurança dentro do Parque.   

A limpeza do Parque foi citada por 12% dos entrevistados, em seguida a área de 

Restaurantes fica com o total de 10%, a busca por melhoria no atendimento é gerador para 

esse resultado, pois há somente um restaurante que funciona também como lanchonete. A 

Iluminação foi citada em 8% das respostas e de acordo com a Secretaria da Infraestrutura e 

Serviços Públicas (SEIFRA) do município de Palmas, órgão responsável pela estruturação e 

manutenção do Parque Cesamar uma nova iluminação foi recentemente instalada no mesmo, 

mas devido a vandalismo, deve ser constantemente reestruturada. E entre os entrevistados, 5% 

deles, afirmam que há necessidade de melhorar e ampliar os eventos que são desenvolvidos 

no parque, um espaço amplo, e com condições de receber eventos.   

De acordo com a SEIFRA, o Parque Cesamar foi reformado no ano de 2015, foi 

realizado o trabalho de desassoreamento no lago, revitalização de iluminação, implantação de 

caixas eletrônicos, inclusão de bebedouros e ampliação no estacionamento e há, ainda, um 

projeto para a construção de mais banheiros. Essas reformas e projetos de reestruturação 

podem tornar o ambiente do parque mais aconchegante e acolhedor, bem como, melhorar a 

visão dos frequentadores, tornando esse espaço ainda mais visitado.  

 

CONCLUSÕES 

Através da pesquisa foi percebido uma certa insatisfação dos entrevistados em relação a 

estrutura física do Parque Cesamar, mas também houve um grau de satisfação com os 

ambientes que compõe o mesmo. O Parque Cesamar é uma alternativa de lazer tanto para 

moradores quanto para turistas, possui um grande potencial, além de ser muito utilizado para 

a prática de lazer e de fuga da rotina pelos palmenses e turistas.  

Acredita-se então, que há necessidade de atender as demandas dos frequentadores do 

Parque citadas nesse trabalho, pois são essas pessoas que vão formatar um produto que agrade 

a quem vai visitá-lo. É importante criar um espaço cujos benefícios econômicos sejam 

satisfatoriamente distribuídos entre todos os envolvidos, reconhecendo o direito e o dever da 

população de se engajar no processo de desenvolvimento e gerenciamento. Através dessas 

pesquisas com os frequentadores do parque Cesamar há possibilidade de promover, incentivar 
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e estimular a criação e melhoria da infraestrutura para as atividades de lazer nesse espaço, 

assegurando a capacidade da iniciativa pública e privada de prover produtos e serviços de 

qualidade. 

Portanto, o que se almeja para ascensão do Parque Cesamar como espaço de lazer em 

Palmas é o ajuste de alguns setores e a manutenção do mesmo e para que haja satisfação dos 

frequentadores é necessário ouvi-los, e, continuar com as pesquisas de campo in locco para 

reavaliação dos aspectos que contribuíram para construção dessa pesquisa. 
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RESUMO: A atividade turística ascende na economia confirmando sua relevância no cenário 
atual, tal afirmação pode ser constatada a partir do seu grau de participação na economia 
global.  Esse mercado em constante crescimento exige um novo tratamento e uma correta 
estratégia competitiva, de forma a oferecer um serviço diferenciado visando satisfazer as 
expectativas do consumidor.  Neste projeto, foi analisado a relação entre a qualidade dos 
serviços turísticos ofertados na Rota Ecológica Alagoana e a satisfação dos turistas. Para 
tanto, foi realizado um estudo exploratório-descritivo, com enfoque analítico quantitativo. A 
coleta de dados foi através de um questionário aplicado junto aos turistas que estavam 
hospedados na região. Diante dos resultados obtidos, foi constatado que a maioria dos turistas 
ficaram satisfeitos com os serviços de hospedagem da região, considerando os serviços entre 
ótimo e bom.  
 
Palavras–chave: Hospitalidade, posicionamento estratégico, satisfação, turistas. 
 
TOURIST PERCEPTION ABOUT HOSPITALITY: A STUDY IN THE ROTA 
ECOLÓGICA ALAGOANA  
 
ABSTRACT: Tourist activity rises in the economy confirms its relevance in the current 
scenario, such a statement can be seen from its level of participation in the global economy. 
This market in constant growth requires a new treatment and a proper competitive strategy 
in order to offer a unique service which aims to satisfy consumer expectations. In this 
project, it was analyzed the relationship between the quality of tourism services offered at 
Ecological Route of Alagoas and satisfaction of tourists. Therefore, we performed a 
descriptive exploratory study with quantitative analytical approach . Data collection was 
through a questionnaire applied among tourists who were staying in the region. Based on 
these results, it was found that most tourists were satisfied with the hosting services in the 
region, considering the services between great and good. 
. 
KEYWORDS: Hospitality , strategic positioning , satisfaction, tourists. 
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INTRODUÇÃO 

O turismo assumiu um papel importante como alternativa de desenvolvimento social, 

econômico e cultural da sociedade. As perspectivas de exploração da atividade turística têm 

incentivado municípios a lançarem um novo olhar sobre seu patrimônio cultural e natural, 

como oportunidade de criação de atividades que proporcionem incremento de renda para a 

população e, também, desenvolvimento econômico e social. 

No Brasil, o turismo é uma das atividades econômicas que mais vem crescendo, 

especialmente no Nordeste, região apontada como destino preferido pelos turistas brasileiros 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2016).  No Nordeste, Alagoas é um dos destinos mais 

procurados, com uma taxa de ocupação hoteleira anual em média de 72% (SETUR, 2014). 

Em Alagoas, a região intitulada Rota Ecológica, local de estudo desta pesquisa, localizada ao 

norte do Estado, se estende por somente 40 km, compreendendo os municípios de Passo de 

Camaragibe, São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras, é nacional e internacionalmente 

conhecida pelo turismo de alto padrão aliados a ações de sustentabilidade.  

Com o crescimento da atividade turística, é necessário um novo tratamento e uma 

correta estratégia competitiva de forma a satisfazer as expectativas do novo consumidor. 

Atualmente, a hotelaria é constituída de diversos tipos de hospedagem, pois o mercado 

hoteleiro cresceu e abriu espaço para que grandes e pequenos meios de hospedagem atuem 

lado a lado, aumentando a necessidade de decisões e atitudes acertadas no mercado (OLSEN 

et al., 2008). 

Com o aumento da concorrência, as empresas estão percebendo que encantar os turistas 

já não é mais suficiente para a fidelização, e por isto, procuram oferecer-lhes experiências que 

superem suas expectativas, além de estarem sempre em busca de algo que possibilite tirar 

proveito em relação aos concorrentes (ABREU et al., 2010). 

Neste ambiente, muitos meios de hospedagem utilizam-se do planejamento estratégico 

para nortear suas ações. No entanto, mesmo sendo uma importante ferramenta para a gestão 

de uma empresa, é realidade no setor hoteleiro, principalmente na hotelaria independente, a 

inexistência do Planejamento Estratégico ou a informalidade do mesmo (BOEING, 2011). 

A Organização Mundial do Turismo – OMT (2003) ressalta que o planejamento do 

turismo deve objetivar o alcance de um caminho de desenvolvimento integrado, controlado e 

sustentável. A sua elaboração deve ser calcada num elenco de procedimentos sistemáticos, 

tais como a definição dos objetivos, o desenvolvimento de pesquisas e implantação de ações 

mais efetivas. Para Ignara (2003), o planejamento da atividade turística se mostra, portanto, 
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como um poderoso instrumento de fomento ao desenvolvimento socioeconômico de uma 

comunidade.  

Diante do exposto, fica claro que a hotelaria necessita de uma gestão cada vez mais 

profissionalizada e estratégica, atenta às atualizações e inovações exigidas para a 

sobrevivência no mercado. As empresas precisam planejar o futuro para que sobrevivam, 

cresçam e satisfaçam às necessidades dos clientes e da própria organização (PHILIPS; 

MOUTINHO, 1999).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o tipo de pesquisa desenvolvida, utilizou-se a classificação sugerida por Vergara 

(2003), que pode ser considerada de caráter descritivo “expõe características de determinada 

população ou de determinado fenômeno”.  

Os objetivos propostos visaram mapear as vantagens competitivas dos 

empreendimentos de hospitalidade da região estudada. Neste sentido, foi realizada uma 

pesquisa, descritiva bibliográfica e um estudo de caráter exploratório. O produto final deste 

processo é um problema mais esclarecido, passível de investigação mediante procedimentos 

sistematizados (GIL, 1991). 

Quanto a natureza da pesquisa foi aplicada. Castilho et al. (2014) ressalta que esse tipo 

de pesquisa está voltada ao desenvolvimento e avaliação de produtos e métodos. Quanto à 

forma, a pesquisa foi quanti-qualitativa objetivando todas as inter-relações entre as 

variáveis pesquisadas. 

Quanto a técnica de coleta de dados, foram utilizadas observações diretas e entrevistas, 

com a utilização de um roteiro estruturado.  Foi necessário a aplicação de 385 questionários 

com turistas para obter um intervalo de 95% de confiança, com margem de erro de 5% em 

torno de uma estimativa da prevalência de 50%. 

Para o cálculo da amostra foi considerada uma margem de erro de 5% e um nível de 

confiança de 95%, onde o Z= 1,96. 

 

Onde; 

n: tamanho da amostra,  p: proporção esperada, Z : Valor da distribuição normal para 

determinado nível de confiança, : tamanho do intervalo de confiança (margem de erro). 

Para um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 5%, o Z=1,96 
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Para alcançar os objetivos pretendidos deste trabalho foi necessária a aplicação de 385 

questionários com turistas para obter um intervalo de 95% de confiança, com margem de erro 

de 5% em torno de uma estimativa da prevalência de 50%. Segundo Gil (1996, p.90), “o 

questionário constitui o meio mais rápido e barato de obtenção de informações, além de não 

exigir treinamento de pessoal e garantir o anonimato”. Destaque-se que não apenas rapidez e 

o baixo custo tornam o questionário uma excelente ferramenta de coleta de dados, mas sua 

real efetividade, pois é uma ferramenta aplicada em tempo real, ou seja, no momento em que 

ocorre o contato do turista com o local eleito para sua viagem.  

Os dados obtidos foram tabulados no software estatístico SPSS. De posse dos dados 

coletados foi discutido os principais aspectos delineados pela observação do pesquisador e 

coordenador do projeto para estabelecer a análise transversal dos elementos estudados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os destinos turísticos são fortemente afetados pelas novas dinâmicas do mercado, o que 

reflete num aumento exponencial da competitividade. Desta forma, procuram desenvolver 

estratégias que lhes permitam estimular a procura turística de forma a assegurar o crescimento 

e a sustentabilidade da sua atividade. Eles enfrentam a necessidade de ter que repensar a sua 

estratégia e definir uma nova matriz de orientação que lhes permita reforçar e/ou consolidar o 

seu posicionamento estratégico e obter novas vantagens competitivas.  Para a construção 

dessa vantagem competitiva é essencial que a organização realize a avaliação do grau de 

satisfação do cliente. 

Para Horner e Swarbrooke (2002) a compreensão do comportamento do consumidor é 

crucial para a eficácia das atividades mercadológicas realizadas pelas organizações. Ainda 

segundo os mesmos autores pesquisar sobre comportamento do consumidor é ao mesmo 

tempo fácil e difícil, pois uma aquisição por parte de um consumidor tem um significado 

emocional, isto pode ser muito relevante principalmente para a área de turismo. 

Analisando o perfil dos turistas da Região, podemos observar que um pouco mais da 

metade (53%) dos entrevistados são do sexo feminino e, as demais características do perfil 

dos mesmos podem ser observadas na Figura 1. A faixa etária da maioria (54,6%) está entre 

32 e 50 anos (Figura 1a) e, 60,8% dos entrevistados são casados (Figura 1b). Em relação a 

renda mensal familiar, a maior parte (59,5%) ganham mais que 10 salários mínimos. Quanto 

ao grau de instrução (Figura 1d), 54,1% têm pós-graduação e 41,8% têm graduação.  
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Figura 1: Perfil dos entrevistados: (a) Faixa etária, (b) Estado civil, (c) Renda mensal familiar 
e (d) Grau de instrução. SM - Salário Mínimo, NR - Nenhumas das Respostas e NS - Não Sei.  
Fonte: Pesquisa de campo 

 

A região da Rota Ecológica é rica em belezas naturais, com praias quase desertas, águas 

claras e mornas e um ambiente costeiro marinho bastante preservado. Por causa da 

proximidade com as barreiras de coral é possível chegar as piscinas naturais a pé ou de 

jangadas. Devido à pouca exploração dessas piscinas é possível encontrar ambientes marinhos 

ricos em biodiversidade e espécies ameaçadas de extinção como o coral de fogo (Millepora 

alcicornis). Nessa região, dentre os serviços turísticos ofertados, destaca-se os hotéis e 

pousadas a beira mar com estrutura e serviços diferenciados, que proporcionam conforto, 

tranquilidade e descanso. A gastronomia também é um dos pontos fortes da região, com uma 

culinária criativa e saborosa.  Além desses serviços, o artesanato local, como os móveis e 

objetos de decoração feitos de coqueiro e jaqueira, as pelúcias de Peixes-boi e o passeio de 

visitação ao peixe-boi marinho (Trichechus manatus), também vem dando visibilidade e 

desenvolvimento para a região. 

O passeio de observação do peixe-boi, espécie ameaçada de extinção, é um atrativo-

chave da região. Apesar de não ter sido criado pelas pousadas da Rota Ecológica, há uma 

interação com as mesmas, o projeto é coordenado pelo o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e consequentemente dos passeios de visitação. 

Esses passeios são realizados pela Associação peixe-boi, que tem um trabalho direcionado ao 
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serviço de condução de visitantes e às ações socioambientais para gestão ambiental e 

compartilhada.   

Segundo uma pesquisa feita por Carvalho (2014), as pousadas da Rota Ecológica 

também afirmam comprar produtos e serviços locais, como frutos do mar, artesanato, passeios 

de jangada, entre outros. Ou seja, há interações entre as pessoas e os serviços locais.    

Para uma análise geral da região, foi solicitado aos turistas uma avaliação dos serviços, 

levando em consideração a qualidade das instalações, qualidade dos serviços, preço, 

acessibilidade, sustentabilidade, dentre outros. Para tanto, deveria ser atribuída uma nota de 0 

a 10 para a região da Rota Ecológica Alagoana. Na Figura 2, pode-se notar que 70,8% dos 

entrevistados atribuíram nota entre 8 e 10. Vale ressaltar que, a Rota Ecológica possui em 

suas características naturais, seu principal atributo de atratividade.  

 

 
Figura 2: Notas que os entrevistados atribuíram a Rota Ecológica Alagoana.  
NR - Nenhumas das Respostas e NS - Não Sei. Fonte: Pesquisa de campo 
 

Em relação as condições das hospedagens, de acordo com os resultados obtidos, as 

instalações, os serviços e à acessibilidade são bons/ótimos (Figura 3). Mais de 97% dos 

entrevistados consideraram entre ótimo e bom a qualidade das instalações e dos serviços 

(Figura 3a e 3b).  Quanto a acessibilidade (Figura 3c), 83,5% consideraram entre ótimo e 

bom. Vale frisar que, apesar dessa região ter se beneficiado com o desenvolvimento do 

turismo em seus povoados, as melhorias geradas para o turismo nem sempre traz benefícios 

diretos para a população local. Segundo Camêlo (2016), uma das consequências do turismo 

na Rota Ecológica é a chegada de loteamentos que tem fechado vários acessos das pessoas à 

praia, ou seja, os cidadãos estão sendo impedidos de usufruir a determinadas áreas do seu 

próprio lugar.  
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Figura 3: Avaliação das condições das hospedagens: (a) Qualidade das Instalações, (b) 
Qualidade dos serviços e (c) Acessibilidade.  Fonte: Pesquisa de campo 
 

Ainda sobre as condições das hospedagens, 90,6% dos entrevistados consideraram as 

hospedagens como sendo ótimo/bom em relação a sustentabilidade (Figura 4a), 96% 

consideraram a alimentação entre ótimo e bom (Figura 4b) e, 82,6% indicaram que os preços 

foram ótimo/bom (Figura 4c). Vale destacar que, as pousadas da região em sua maioria, 

buscam valorizar ações ligadas a conceito de sustentabilidade, como compostagem de 

material orgânico, reciclagem do lixo etc. (CAMÊLO, 2013). Outro fator que influencia na 

distinção das pousadas locais é a fina gastronomia. Ademais, segundo Ruschmann (1997), o 

turismo sustentável incrementa ao preço cobrado dos turistas os custos do seu 

desenvolvimento, favorecendo assim, o turista de elite e impedindo que os turistas de massa 

tenham acesso a esses espaços.  

 
Figura 4: Avaliação das condições das hospedagens: (a) Sustentabilidade, (b) Alimentação e 
(c) Preço. Fonte: Pesquisa de campo 
 

Diante dos resultados obtidos, fica claro que a maioria dos turistas ficaram satisfeitos 

com os serviços oferecidos. Em consequência disso, quando perguntados se voltariam a 

visitar a região da Rota Ecológica, 92,9% dos turistas responderam que sim.  

Segundo a Lei nº 7.231, de 7 de janeiro de 2001, a região da Rota Ecológica de Alagoas, 

abrange uma área especial de interesse turístico, que tem entre seus pressupostos, promover o 

turismo sustentável, fortalecer a cadeia produtiva do turismo e incentivar práticas sustentáveis 
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pelos empreendimentos turísticos. Portanto, ao avaliarem positivamente a região, os turistas 

estão contribuindo para a manutenção do atual padrão estabelecido pelo setor turístico local. 

 

CONCLUSÕES 

Este projeto teve como objetivo analisar a percepção dos turistas que frequentam a Rota 

Ecológica Alagoana. Diante dos resultados obtidos, foi possível constatar que, de forma geral, 

os serviços de hospitalidade foram bem avaliados, uma vez que, a maioria dos entrevistados 

consideraram as condições de hospedagens entre ótimo e bom.  

Importante destacar que a maioria dos entrevistados possuem alto poder aquisitivo, 

formando um perfil diferenciado dos turistas que compõem o turismo em outras regiões do 

Estado. Apesar das limitações com relação a obtenção de informações, este estudo estimula a 

realização de estudos que busquem analisar a percepção do turista de uma forma 

socioambiental. 
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RESUMO: Este artigo traz um estudo que analisa o processo de modernização agrícola 
implementado no Estado de Alagoas como uma estratégia de desenvolvimento. O estudo foi 
composto por duas etapas. A primeira etapa consistiu na pesquisa bibliográfica e documental. 
Na segunda etapa houve a coleta de dados estatísticos secundários dos censos agropecuários 
disponibilizados nas bases de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, para os anos de 1996 e 2006. Para a análise destes 
dados, foi realizada a tabulação inicial dos dados num programa de planilha eletrônica e 
posteriormente exportado para um programa específico de tratamento estatístico, como 
suporte para a obtenção dos resultados e utilização dos métodos da Análise Multivariada. 
Pôde-se analisar os pontos de convergência e divergência em relação à adoção da 
modernização do campo do Estado de Alagoas como estratégia para seu desenvolvimento 
sobre as dimensões econômica, ambiental e política. Verificou-se que os planos de 
desenvolvimento adotados no Estado na verdade contribuíram para o crescimento econômico 
de uma pequena parcela da sociedade, pois apenas um pequeno grupo de municípios passou a 
praticar uma agricultura moderna, enquanto os demais não acompanharam a modernização. 
Palavras–chave: análise fatorial, clusters, desenvolvimento, modernização, rural 

 

PROFILE OF INEQUALITY INTERMUNICIPAL IN ALAGOAS STATE 
THROUGH MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS 

 

ABSTRACT: This article presents a study that analyzed the process of agricultural 
modernization implemented in the State of Alagoas as a development strategy. The study 
consisted of two stages. The first stage consisted of bibliographical and documentary 
research. In the second stage there was the gathering of secondary statistical data available in 
the databases of the Brazilian Institute of Geography and Statistics and the Institute of 
Applied Economic Research, both Brazilian public institutions, for the years 1996 and 2006. 
For the analysis of these data, the initial tabulation was made of the data in electronic 
spreadsheet program and then exported to a specific program for statistical processing, such 
as support for obtaining the results and use the methods of Multivariate Analysis. It was 
possible to analyze the points of convergence and divergence in relation to the adoption of 
agricultural modernization of the State of Alagoas as a strategy for development of the 
economic, environmental and political. We note that the development plans adopted in the 
State of Alagoas only contributed to the economic growth of a small portion of society, 
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because only a small group of municipalities could practice modern agriculture, while the 
others could not accompanied modernization. 

KEYWORDS: Factor Analysis, Clusters, Development, Modernization, Rural. 

 

INTRODUÇÃO 

A discussão sobre o desenvolvimento deveria preconizar como um dos seus pilares 

básicos o processo de mudança social, promovendo igualdade e justiça social, como observa 

Bastos (2008). Entretanto, as nações que se desenvolveram a partir da primeira Revolução 

Industrial não propuseram estes aspectos às demais, pois tentavam legitimar modelos que 

reproduziriam um sistema de dependência e desigualdades.  

A necessidade de ruptura com o modelo que enfatizava apenas a dimensão econômica 

se tornou mais contundente no século XX, como afirma Costa (2009), pois a pobreza em 

alguns continentes não pôde ser erradicada, principalmente nos países menos desenvolvidos, 

visto que uma das razões para projetos de desenvolvimento centrados na economia 

fracassarem é o fato de que seus objetivos são alheios a melhoria da população, como frisa 

Schwarz (1999). 

Na concepção de Almeida (2009) a concentração de renda gera concentração de 

patrimônio e desigualdade econômica, desequilibrando a democracia e propiciando a inserção 

de atividades de corrupção e políticas populistas. 

Para Medeiros (2001), apesar dos avanços das últimas décadas do século XX que 

provocaram transformações no Brasil, suas repercussões no campo ainda necessitam ser 

ampliadas, a fim de reverter situações de: “[...] baixa produtividade dos pequenos e médios 

produtores rurais voltados à produção de alimentos, e a baixa renda per capita das pequenas 

cidades criam um círculo vicioso da pobreza”.  

A transformação da agricultura resultaria no desenvolvimento do Nordeste rural, em 

função do aumento da produtividade e da introdução de novas tecnologias, mas a escassez 

relativa de terras aráveis, a concentração da renda, a pecuária extensiva e a predominância do 

setor de subsistência, demonstram um quadro distante da superação. (ANDRADE, 1977). 

O Estado de Alagoas é um grande interessado no processo de modernização, pois o 

setor agrícola representa uma atividade que impulsiona a geração de emprego e renda, além 

de demandar significativa parcela da população economicamente ativa. Desta forma, 

justificou-se a opção de analisar a modernização agrícola, utilizando dados relativos aos 

municípios do Estado no espaço temporal das décadas de 1990 e 2000 (devido ao material 

censitário agropecuário disponível pelo IBGE ter sua última atualização em 2006), 
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considerando a cana de açúcar como a principal cultura praticada em Alagoas; e trazendo a 

discussão para a contemporaneidade através da análise do Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal.  Logo, o presente artigo teve como objetivo analisar o processo de 

modernização agrícola implementado no Estado ao longo das últimas duas décadas e suas 

contradições como uma estratégia de desenvolvimento para superação das desigualdades 

socioeconômicas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo é de caráter descritivo, quali-quantitativo, composto por duas etapas. A 

primeira etapa consistiu na pesquisa bibliográfica e documental, através do levantamento e 

revisão da literatura. Ela irá consubstanciar primeiramente a elaboração do referencial teórico. 

Em seguida, embasará a caracterização do contexto do trabalho – O Estado de Alagoas 

(figura1), seguindo o enfoque econômico, social e ecológico. Em relação à coleta de dados, 

foram utilizadas séries temporais de instituições como IPEA e IBGE. 

 

 

 

Figura 1 - Localização dos municípios objeto da pesquisa no Estado de Alagoas. 

Fonte: SEPLANDE, 2014. 

A segunda etapa consistiu na coleta de dados estatísticos secundários, que teve como 

enfoque primordial os Censos Agropecuários publicados pelo IBGE, dos anos de 1996 e 

2006. Ressalta-se que a proposta inicial desta pesquisa contemplava a análise do Censo 

Agropecuário de 2016, mas o mesmo foi suspenso por falta de recursos financeiros e 

operacionais. 
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Em relação à análise dos dados quantitativos, foi realizada uma tabulação inicial na 

planilha do Microsoft Office Excel exportada para o programa estatístico PSPP (PFAFF, 

2007), como suporte básico na construção dos resultados, utilizando Análise Fatorial e 

Análise de Clusters, as quais fazem parte do conjunto estatístico da Análise Multivariada.  

A Análise Fatorial consiste em um método estatístico que objetiva representar um grupo 

de variáveis por meio de um número reduzido de variáveis (ou fatores). Enquanto a Análise 

de Clusters, também trabalhada no PSPP, corresponde a um conjunto de métodos que 

possibilita o agrupamento de indivíduos que possuem características similares em um único 

subconjunto. 

O método adotado nesta pesquisa utilizou como referencial os indicadores de 

modernização extraídos dos trabalhos de Veras (1993) e Kageyama (1984). Elegeram-se 

inicialmente 18 variáveis descritivas, entretanto não foi possível obter todos os dados para 

compor estas, visto que eram necessários dados relacionados a valores de produção – os quais 

podem não estar dispostos para consulta em virtude da conversão da moeda e/ou da não 

disponibilização destas informações pelos próprios estabelecimentos.  Portanto, com base no 

trabalho de Souza e Lima (2003), que segue a mesma linha de análise do presente estudo, 

foram adicionados dois indicadores de modernização para complementar nossa análise. 

As variáveis elegidas para o estudo foram: ATAT – área trabalhada (área com culturas, 

pastagens plantadas e matas plantadas) em relação à área total dos estabelecimentos em %; 

AIAT – área irrigada em relação à área trabalhada em %; BHTP – número de bovinos por 

hectare de área de pastagens; EAOT – número de estabelecimentos que utilizam adubação 

orgânica em relação ao número total de estabelecimentos, %; VBES – valor dos bens 

existentes nos estabelecimentos agropecuários (prédios, instalações e benfeitorias, culturas 

permanentes, matas plantadas, animais de criação e trabalho, máquinas e instrumentos 

agrícolas, veículos e outros meios de transporte) por estabelecimentos, em R$; VPAES – 

valor da produção agropecuária por estabelecimentos em R$; EAEH – emprego de 

assalariados (permanente e temporários, inclusive empreitada) sobre o total de equivalentes - 

homens em %; EAQT – número de estabelecimentos que utilizam adubação química em 

relação ao número total de estabelecimentos, (%); ETEH – emprego temporário, em 

equivalentes - homens (inclusive empreitada) em relação ao total dos financiamentos; NTHT 

– número de tratores por 1.000 hectare de área trabalhada; NTEH – número de tratores por 

1.000 equivalente – homens; VBEH – valor dos bens por equivalentes homens, (R$/ EH); 

VBKS – valor dos bens existentes nos estabelecimentos agropecuários (prédios, instalações e 

benfeitorias, culturas permanentes, matas plantadas, animais de criação e trabalho, máquinas e 
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instrumentos agrícolas, veículos e outros meios de transporte) por hectare de área total; 

VPAE – valor da produção agropecuária por hectare de área explorada, (R$/ha); VFFG – 

valor dos financiamentos oriundos de instituições públicas em relação ao valor total dos 

financiamentos, (%); VPEH – valor da produção agropecuária por equivalente-homem 

(R$/EH); VTFR – valor total dos financiamentos recebidos por hectare de área explorada, 

(R$/EH); VTDA – valor total das despesas por hectare de área explorada (área tamanho + 

área com pastos e matas naturais), em R$. VIAE – valor de investimentos por área explorada, 

em R$; VIEH – valor de investimentos por equivalente-homem, em R$. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. Fatores de Modernização 

A análise foi iniciada sobre a matriz M, de dimensão 204 × 11, sendo M1 e M2 as 

matrizes de ordem 102×11, referentes aos 102 municípios do Estado de Alagoas e valores dos 

11 indicadores de modernização para os anos de 1996 e 2006, respectivamente.  

Primeiramente, foram realizados os testes de KMO e Bartlett para saber se a análise 

fatorial era apropriada para o estudo dos dados empregados. Neste estudo, o valor do teste de 

Bartlett foi de 1665, 27 e mostrou-se significativo a 1% de probabilidade, ou seja, permite 

rejeitar a hipótese nula de que as variáveis não são correlacionadas. O teste de Kaiser-Meyer-

Olkim (KMO) foi empregado como medida de adequação da amostra, e o valor obtido foi 

0,72. Conforme a classificação fornecida por Hair et al. (1995) (apud. Souza e Lima, 2003), 

valores acima de 0,5 indicam que a amostra é adequada para a Análise Fatorial. 

O Método dos Componentes Principais (contido na análise fatorial) indica a quantidade 

de fatores que a análise fatorial pode gerar. De acordo com a aplicação deste método, foram 

gerados três fatores com raízes características maiores que 1 (4,20, 2,38 e 1,04, 

respectivamente). 

A contribuição dos fatores 1, 2 e 3 para a explicação da variância total dos indicadores 

foi de 38,18%, 21,17% e 9,42% respectivamente, ou seja, a contribuição acumulada destes é 

de 69,31%. Visto que não há um critério para definir o número ideal de fatores principais a 

serem extraídos, optou-se por trabalhar com os dois primeiros fatores – os quais estão mais 

relacionados com a maior parte das variáveis. 

Conforme Kim e Mueller (1978) (apud. Souza e Lima, 2003), para facilitar a 

interpretação dos fatores, os mesmos são submetidos a uma rotação ortogonal pelo método 

Varimax. Desta forma, os fatores obtidos após a rotação – denominados cargas fatoriais - 

encontram-se mais estreitamente relacionados a determinados grupos de variáveis. Para 
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melhor interpretação, são utilizadas apenas as cargas fatoriais com valor superior a 0,30, 

buscando evidenciar os indicadores mais fortemente associados a determinado fator de 

modernização. 

Os indicadores mais fortemente relacionados com o fator 1 são VIAE, AIAT, NTHT, 

VTDA  e VIEH. Nota-se que estes indicadores estão relacionados a investimentos que 

contribuem para otimização dos processos produtivos, como utilização de tratores e técnicas 

de irrigação. Portanto, o fator 1 foi denominado como “Nível de Investimento”. 

Quanto ao fator 2, tem-se os seguintes indicadores mais relacionados: VPEH, ATAT, 

VPAES, NTEH. Observa-se que o fator 2 está relacionado aos fatores econômicos, ou seja, 

este fator foi denominado como “Intensificação dos Fatores Econômicos”. 

2. A Dinâmica da Modernização Agropecuária no Período de 1996-2006 

Após definidos os itens que compõem cada fator, é necessária a criação de escores 

fatoriais, gerando assim a redução de um conjunto de itens a um único indicador. (PILATI e 

PORTO, 2015). Sendo assim, o grau de modernização de cada município foi analisado com 

base em seus respectivos escores fatoriais. 

Posteriormente, procurou-se obter uma classificação dos municípios alagoanos, 

reunindo em grupos as cidades semelhantes em termos do grau de modernização através da 

Análise de Clusters, tomando-se como informações os valores dos escores fatoriais. Logo, os 

municípios alagoanos foram divididos em dois grupos heterogêneos: 

o Grupo I – Maceió, Messias, Rio Largo, Roteiro e São Miguel dos Campos; 

o Grupo II – Água Branca, Anadia, Arapiraca, Atalaia, Barra de Santo Antônio, Barra de 

São Miguel, Batalha, Belém, Belo Monte, Boca da Mata, Branquinha, Cacimbinhas, 

Cajueiro, Campestre, Campo Alegre, Campo Grande, Canapi, Capela, Carneiros, Chã 

Preta, Coité do Nóia, Colônia Leopoldina, Coqueiro Seco, Coruripe, Craíbas, Delmiro 

Gouveia, Dois Riachos, Estrela de Alagoas, Feira Grande, Feliz Deserto, Flexeiras, Girau 

do Ponciano, Ibateguara, Igaci, Igreja Nova, Inhapi, Jacaré dos Homens, Jacuípe, 

Japaratinga, Jaramataia, Jequiá da Praia, Joaquim Gomes, Jundiá, Junqueiro, Lagoa da 

Canoa, Limoeiro de Anadia, Major Isidoro, Mar Vermelho, Maragogi, Maravilha, 

Marechal Deodoro, Maribondo, Mata Grande, Matriz de Camaragibe, Minador do 

Negrão, Monteirópolis, Murici, Novo Lino, Olho d`Água das Flores, Olho d`Água do 

Casado, Olho d`Água Grande, Olivença, Ouro Branco, Palestina, Palmeira dos Índios, 

Pão de Açúcar, Pariconha, Paripueira, Passo de Camaragibe, Paulo Jacinto, Penedo, 

Piaçabuçu, Pilar, Pindoba, Piranhas, Poço das Trincheiras, Porto Calvo, Porto de Pedras, 

Porto Real do Colégio, Quebrangulo, Santa Luzia do Norte, Santana do Ipanema, Santana 
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do Mundaú, São Brás, São José da Laje, São José da Tapera, São Luís do Quitunde, São 

Miguel dos Milagre, São Sebastião, Satuba, Senador Rui Palmeira, Tanque d`Arca, 

Taquarana, Teotônio Vilela, Traipu, União dos Palmares e Viçosa. 

No Grupo I, observou-se que os municípios que obtiveram maiores escores são aqueles 

que possuem processos produtivos tecnicamente mais modernos, devido à elevada exploração 

de terras, bem como maior produtividade, diante dos altos investimentos realizados para 

otimização de seus processos. Tais investimentos podem estar diretamente relacionados com 

programas do governo como Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), Plano Nacional de 

Melhoramento de Cana-de-Açúcar (PLANALSUCAR) e o Programa Nacional do Álcool 

(PROÁLCOOL), para dar suporte às novas técnicas que eram necessárias para atender a 

demanda do mercado. Vale ressaltar que estes municípios encontram-se no litoral e na zona 

da mata, ou seja, dispõem de solos férteis e condições ambientais favoráveis para 

agropecuária. 

Quanto ao Grupo II constam os municípios com menores escores, ou seja, os 

municípios apontados com menor grau de modernização agropecuária. Este grupo abrange 

municípios que, apesar de não possuírem uma base técnica moderna, são produtores 

estritamente canavieiros; municípios que trabalham com diversas culturas, como pecuária de 

corte, coco baía, pecuária mista e leite etc., no entanto utilizavam técnicas tradicionais, 

implicando assim numa menor produtividade e, consequentemente, baixa comercialização. 

Compreende também municípios cujas atividades agropecuárias possuíam características de 

subsistência, onde destacam-se as culturas do algodão, amendoim, feijão, mandioca e milho 

cultivado. 

Os planos de desenvolvimento adotados nas décadas estudadas tendiam a fortalecer este 

setor como forma de alavancar a economia do Estado e, consequentemente, desencadear seu 

desenvolvimento econômico. Entretanto, o que foi observado diante dos resultados obtidos foi 

que apenas uma pequena fração dos municípios alagoanos alcançaram um certo nível de 

modernização – fração essa que, historicamente, já detém do poder por meio de todo processo 

do crescimento do latifúndio. 

O desenvolvimento de fato não pode ser afirmado que houve, uma vez que a 

modernização do campo é apenas uma das inúmeras variáveis que contribuem para 

desenvolvimento. O desenvolvimento humano, de acordo com o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), não se restringe apenas ao crescimento econômico, 

engloba um conjunto de fatores como educação; infraestrutura; estado completo de bem estar 

físico, mental e social – ou simplesmente saúde; condições dignas de trabalho e moradia etc. 
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Além disso, salienta-se a imprescindibilidade da qualidade destes serviços e não somente sua 

disponibilidade.  

Desta forma, no contexto de desigualdades intramunicipais é relevante aprofundar o 

debate utilizando outros indicadores, como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

– IDHM, que consiste em uma medida geral e sucinta dos avanços qualitativos de uma 

sociedade no tripé básico da Renda; Longevidade e Educação. Nessa perspectiva, o Estado de 

Alagoas nas últimas décadas tem se encontrado entre os últimos colocados no ranking do 

Brasil, inclusive ocupando a última colocação em vários anos. Ou seja, a forma como a 

modernização agrícola foi planejada e gerida não proporcionou ao Estado a superação dos 

problemas rotineiros da sociedade, como: piores índices de IDH, analfabetismo, escassez/falta 

de qualidade em infraestrutura, desemprego entre outros que ainda permeiam no século XXI. 

 

CONCLUSÕES 

O estudo realizado demonstrou que a modernização do campo alagoano foi alavancada 

graças às atividades do setor canavieiro, cuja modernização do seu processo produtivo foi 

fortemente subsidiada por programas governamentais – os quais não foram difundidos para 

outras culturas existentes no Estado. Logo, apenas um pequeno grupo de municípios passou a 

praticar uma agricultura moderna, enquanto os demais não acompanharam a modernização, 

uma vez que suas atividades são voltadas para outras culturas, as quais possuem característica 

de subsistência. 

Portanto, a estratégia de modernizar o campo adotada nos planos do governo para o 

desenvolvimento de Alagoas contribuiu até certo ponto para o crescimento econômico do 

Estado, mas não para seu desenvolvimento. As desigualdades sociais continuam intrínsecas 

diante da má gestão dos recursos financeiros e ambientais que Alagoas dispõe, fazendo-se 

necessários estudos nessa linha, os quais poderão ser utilizados para não somente despertar 

um novo olhar por parte de gestores, bem como da sociedade sobre a realidade do Estado, 

mas também poderá servir como subsídio para trabalhos mais aprofundados, incluindo 

elaboração de políticas públicas que de fato possam contribuir para a qualidade de vida dos 

alagoanos. 
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RESUMO: No Nordeste Brasileiro existe uma grande influência no processo urbanístico com 
a expansão das feiras livres em seu território. Os espaços onde acontecem esses locais de 
comercialização dos mais diversos produtos são de grande importância tanto para os feirantes 
quanto para os consumidores, visto que ali ocorrem as relações sociais e culturais que 
ultrapassam gerações e também permite que pequenos produtores ou comerciantes 
ambulantes negociem seus produtos. A proposta deste trabalho, resultante do projeto 
intitulado “Feira de Jaguaribe em Foco”, tem como objetivo caracterizar o perfil dos 
consumidores da Feira Livre de Jaguaribe, localizada no município de João Pessoa – PB, 
considerando suas condições socioeconômicas e hábitos culturais, bem como mostrar as 
satisfações e insatisfações em relação à feira. Durante o período de janeiro (do corrente ano) 
até maio foram realizadas entrevistas com 85 consumidores que durante suas compras.A 
partir dos dados obtidos foi possível conhecer o perfil dos consumidores da Feira Livre de 
Jaguaribe e realizar um diagnóstico por meio de avaliações estatísticas. Pois apesar da sua 
importância cultural e histórica para a população que dela tira seu sustento e também adquire 
produtos para o consumo, muito pouco é realizado no sentido de melhorar as condições de 
comercialização da feira livre de Jaguaribe, mesmo existindo há décadas. Existe uma falta de 
ordenamento visualmente perceptível e as condições higiênicas e ambientais do local deixam 
a desejar. É de suma importância que as autoridades responsáveis se mobilizem para corrigir 
os erros existentes. 
 
Palavras–chave: feira, caracterização regional, mercado consumidor, práticas cotidianas 
 
 

CONSUMER'S PROFILE OF THE STREET MARKET JAGUARIBE – 
CITY OF JOÃO PESSOA/PB 
 
ABSTRACT: In Northeast Brazil there is a great influence in the development process with 
the expansion of street markets in their territory. The rooms where these business premises of 
various products are of great importance both for the merchants and for consumers, since 
there occur social and cultural relations that transcend generations and also allows small 
producers or informal traders negotiate their products. The purpose of this work resulting 
from project entitled "Street Market Jaguaribe in Focus", aims to characterize the profile of 
consumers of Street Market Jaguaribe, located in the city of João Pessoa - PB considering its 
socioeconomic and cultural habits conditions and show the satisfactions and dissatisfactions 
in relation to the street market. During the period of January (this year) until May interviews 
were conducted with 85 consumers than for their purchases. From the data obtained it was 
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possible to know the profile of consumers of street market Jaguaribe and make a diagnosis by 
means of statistical evaluations. For despite its cultural and historical importance to the people 
that it draws its sustenance and also purchases products for consumption, very little is done to 
improve the marketing conditions for the street market Jaguaribe even there for decades. 
There is a lack of visually perceptible planning and hygienic and environmental conditions of 
the site are lacking. It is extremely important that the responsible authorities to mobilize to 
correct any errors. 
 
KEYWORDS: street market, regional characterization, consumermarket, dailypractices 
 

INTRODUÇÃO 

A história das feiras livres possui referências muito antigas, como um cenário de vendas 

ao ar livre nos templos, inclusive na Bíblia Sagrada (1979, p.909) cita que “havendo chegado 

ao templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam, derrubou as mesas dos 

banqueiros, eas cadeiras dos que vendiam pombas”. As origens das feiras são relacionadas 

com os encontros periódicos entre produtores e mercadores, que aconteciam em datas 

comemorativas religiosas e profanas ao longo das estações do ano (SACCO DOS ANJOS; 

GODOY; CALDAS, 2005). A tradição das feiras livre no Brasil foi trazida por imigrantes 

europeus na época do Brasil Colonial, sendo de suma importância para o desenvolvimento das 

cidades, visto que seu objetivo principal é promover trocas e vendas de mercadorias 

diferentes, entre pessoas de uma mesma comunidade e de comunidades vizinhas, 

desempenhando assim um assim papel importante na interação social e intercâmbio cultural. 

No Nordeste Brasileiro existe uma grande influência no processo urbanístico com a 

expansão das feiras livres em seu território, pois possuíram o papel fundamental de elemento 

integrador entre o campo e a cidade, em que convergem os agricultores e também criadores 

quando se dirigem às cidades. Portanto, a feira se caracteriza como lugar de encontro e 

também de mercado, visto que associa o moderno e o tradicional.  

Segundo Cardoso (2010)  

É fato que desde o século XIX, com o movimento higienista, as cidades passam a 

determinar através das suas posturas urbanas os locais onde se permitia a 

comercialização dos produtos alimentícios. Desde esse período determinou-se que 

este tipo de comércio só deveria se realizar nos mercados públicos. Assim, são 

criados nas cidades os mercados públicos.  
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Os espaços onde as feiras livres acontecem é de suma importância, visto que ali 

ocorrem as relações sociais e culturais que ultrapassam gerações e também permite que 

pequenos produtores ou comerciantes ambulantes negociem seus produtos. As condições de 

trabalho, e de higiene disponibilizadas aos produtos, a desorganização notória na organização 

dos bancos localizados no espaço ocupado pelos feirantes, evidenciam que, de fato, a feira 

resiste não apenas como instituição, mas como um patrimônio cultural vivo de todo povo que 

dela usufrui.  

Segundo Silva (2006), 

A feira, de um modo bem peculiar, retrata o interior de uma sociedade em todos os 

alcances de sua subjetividade, elenca as condições sócio-educacionais de um grupo a 

partir de aditivos sanitários no espaço comercial, aborda as condições econômico-

culturais quando reflete no consumo o potencial aquisitivo de uma população, bem 

como, reproduz a cultura local através da relação oferta/demanda dos artigos 

envolvidos na identidade cultural dessa população. Assim, a feira apresenta-se 

coadjuvante no ser/estar sócio–cultural e econômico de um povo. 

A participação do consumidor é de demasiada importância por indicar a estratégia de 

mercado para melhoria na apresentação do produto e na abordagem a ser adotada pelos 

feirantes. Nos últimos anos a sociedade vem mudando seus conceitos e buscando mais 

informações sobre qualidade de vida e alimentação saudável. Nesse contexto, os 

consumidores estão mais exigentes na hora da escolha do produto com relação à qualidade e 

também a economia, visto que a sua escolha é extremamente afetada pelas circunstâncias 

econômicas, como renda disponível (nível, estabilidade e padrão de tempo), economias e bens 

(incluindo o percentual liquido), débitos, capacidade de endividamento e atitude em relação a 

gastar versus economizar (KOTLER, 2000). Com isso, conclui-se que as compras em feiras 

livres são influenciadas pela posição econômica, cultural, pessoal, social e psicológica das 

pessoas dentro do seu convívio social. São influenciadas também pelos seus anseios e 

exigências. No tocante a relação de consumidor e produto, segundo KOTLER (2006) as 

escolhas de compra de uma pessoa são influenciadas por quatro fatores psicológicos 

predominantes: motivação, percepção, aprendizagem,crenças e atitudes. Então todos os tipos 

de produtos comercializados nas feiras livres têm que atender as exigências dos 

consumidores, possuindo aparência boa e que estejam condicionados a uma situação de 

higiene ideal. 
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Portanto, a proposta deste trabalho, resultante do projeto intitulado “Feira de Jaguaribe 

em Foco”, tem como objetivo caracterizar o perfil dos consumidores da Feira Livre de 

Jaguaribe, localizada no município de João Pessoa – PB, de acordo com suas condições 

socioeconômicas e hábitos culturais, bem como mostrar as satisfações e insatisfações dos 

consumidores em relação à feira. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A Feira Livre de Jaguaribe  

 Localiza-se no bairro que leva o mesmo nome, fazendo parte do cotidiano de 

moradores, de muitos comerciantes e frequentadores que vêm de outras de localidades. 

Funciona desde meados dos anos 70 na lateral do atual Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Paraíba - IFPB Campus João Pessoa, onde são comercializados alimentos 

(verduras, frutas, carnes, queijos, temperos, dentre outros) e produtos diversos, 

tradicionalmente nas quartas feiras, fazendo parte da história do referido bairro. No complexo 

da feira existem alguns estabelecimentos que além de comercializarem seus produtos no dia 

da feira continuam a fazê-lo produtos no decorrer da semana (bares e pequenas mercearias). 

Metodologia 

 A princípio, foi realizado um reconhecimento do espaço comunitário envolvido e 

socialização da proposta do projeto junto com os atores sociais participantes. Durante período 

de Janeiro (do corrente ano) até Maio foram realizadas entrevistas com 85 consumidores 

durante suas compras na feira livre de Jaguaribe – PB. A abordagem dos entrevistados foi 

feita de forma individual e aleatória, as quartas-feiras, no período da manhã e/ou da tarde. Os 

dados necessários à pesquisa foram levantados por aplicação de questionários,aprovados pelo 

Conselho de Ética do IFPB e disponibilizados na Plataforma Brasil com o CAAE 

N°50626715.1.0000.5185, contendo perguntas subjetivas acerca de aspectos sociais, quais 

sejam: gênero, faixa etária, local onde reside e mobilidade. No questionário havia perguntas 

sobre alimentos que são adquiridos na feira e sua higienização, como: qual o tipo de 

embalagem utilizam para transportar as compras, de qual forma realizam a higienização e se 

costumam consumir alimentos prontos na feira. Questões sobre as preferências de compra das 

hortaliças e opiniões sobre a estrutura da feira também foram abordadas, quais sejam: se têm 

conhecimento sobre produtos orgânicos e se costumam adquiri-los. Além disso, sobre a 

satisfação quanto a organização das barracas, localidade e higiene da feira. 
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 A análise dos dados foi feita por meio do grau de importância dos itens citados pelos 

compradores em cada questão foi definido considerando-se a classe modal, ou seja, a que 

mais vezes foi citada no item,obtendo-se então a frequência relativa percentual. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos dados obtidos foi possível conhecer o perfil dos consumidores da Feira 

Livre de Jaguaribe, bem como suas preferências e insatisfações. Constatou-se que apenas 

23,5% dos consumidores entrevistados na feira livre de Jaguaribe residem no próprio bairro, 

os outros 76,5% residem em bairros próximos como, por exemplo, Cruz das Armas e Cristo, e 

bairros da zona sul da cidade de João Pessoa – PB, ressaltando a importância histórica e 

econômica dessa feira não apenas para o bairro de Jaguaribe, mas para toda a cidade. Dentre 

os consumidores, a sua maioria é do sexo feminino (52%), sendo 48% do sexo masculino, 

este fato corrobora com resultados obtidos por COSTA & SILVA (2011) e SILVA (2006) 

osquais avaliaram a feira dos municípios de Pombal e Pedra do Fogo, ambos naParaíba, e 

também constataram que a presença feminina é maioria nas feiras. Quanto à mobilidade, 68% 

dos entrevistados vão à feira de veículo automobilístico (carro ou moto),9% de ônibus, 

enquanto 23% a pé,já era esperado, visto que a maioria dos seus consumidores reside em 

bairros diferentes do bairro no qual a feira acontece. Os principais produtos consumidos são: 

verduras (87%) e frutas (78%) por serem mais “frescos” e com melhores preços. Os métodos 

adotados para identificar a qualidade dos produtos ainda são simples, pois apalpam, cheiram e 

observam antes de comprar. Em menor quantidade, porém significante estão os condimentos 

(64%) e queijos (53%).A maioria dos entrevistados (48%) realiza compras todas as semanas, 

na quarta-feira. Os demais frequentam a feira apenas uma vez, duas a até três vezes no mês. 

Estes dados demonstram à grande aceitação dos produtos ofertados pelos feirantes, à 

confiança de que os produtos são de qualidade, como também que os alimentos são 

economicamente acessíveis, com preços que possibilitam o consumo por diferentes pessoas, 

independente do poder aquisitivo.  

No tocante ao preço, durante a aplicação dos questionários, foi possível perceber um 

fato interessante, os fregueses se dividem em dois grupos, sendo eles: os que vão à feira logo 

cedo, que normalmente já sabem o querem comprar e não se importam em pagar mais caro 

(geralmente são pessoas que têm maior poder aquisitivo ou trabalhadores das empresas quese 

localizam no bairro e aproveitam um pequeno intervalo para ir às compras); e os que vão mais 
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tarde, buscando melhores preços e promoções de fim de feira (mais conhecido como a 

“xepa”). Essa peculiaridade foi observada por Ribeiro et al. (2005) quando denotam que entre 

6h e 9h30mim, estão à venda os produtos que custam com valores mais elevados e há 

predominância de consumidores com maior poder aquisitivo; e após este horário, a situação se 

inverte, ou seja, os preços caem e o número de pessoas com menor poder aquisitivo cresce. 

No período da tarde, entre as 17:30 e 19:30, a feira fica completamente lotada pois se 

aproxima do fim e ocorre um decréscimo nos preços dos produtos. Com relação ao local que 

os feirantes adquirem os produtos, cerca de 71% são comprados de outros comerciantes na 

CEASA e 29% são feirantes produtores. O que reflete nas respostas dos consumidores, 

quando indagados sobre a compra de produtos orgânicos, cerca de 35% afirmaram que sim. 

Outro fato interessante, é que 87% dos consumidores afirmaram que tem conhecimento sobre 

o que são alimentos orgânicos, mas que por custarem um pouco a mais que os alimentos da 

CEASA, acabam não tendo como preferência tais alimentos. No que diz respeito à satisfação 

quanto à localidade e higiene da feira, foram obtidos os seguintes dados, como podemos ver 

na Tabela 1.  

Tabela 1 – Resultados quanto à higiene e local da feira de livre de Jaguaribe, segundo 

os consumidores entrevistados. IFPB, 2016. 

 Boa Regular Ruim 

Qual sua opinião 
sobre a higiene da 
feira? 
 

 

16% 

 

20% 

 

64% 

Qual sua opinião 
sobre a localização 
da feira? 

 

93% 

 

2% 

 

7% 

Como podemos observar, os consumidores apresentam insatisfação com relação à 

higiene da feira, dentre os depoimentos, devido falta de estrutura do local que ocorre numa 

praça pública e não oferece água potável para algum caso de necessidade. Outra reclamação 

dentre eles, é com relação aos banheiros presentes no mercado, sucateados, sujos e 

completamente esquecidos pela equipe da Prefeitura que é responsável pela limpeza na feira. 

Quanto à localização, o resultado era o esperado, visto que 23,5% dos frequentadores moram 

no mesmo bairro que a feira ocorre e outra parte (76,5%) vêm de bairros próximos, portanto 

necessita de meios de transporte para realizar tal locomoção, assim o local no qual a feira 
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ocorre torna-se central e de fácil acesso para estas pessoas. Além de ser um dos mais 

tradicionais da cidade, conhecido por suas festividades culturais e religiosas, também 

caracteriza-se como um bairro comercial, no qual se encontra os mais diversos serviços, 

repartições públicas, principalmente. 

CONCLUSÕES 

A feira livre é um centro de comercialização dinâmico e democrático, trazida por 

imigrantes séculos atrás, mas que ainda perduram e não perdem seu contexto histórico-

cultural.  Encontram-se vários produtos (que vão de hortaliças a roupas usadas), com preços 

variados, pessoas completamente diferentes e com perfil econômico e social diverso que 

convergem entre si num só espaço. Considerando sua importância cultural e histórica para a 

população que dela tira seu sustento e também adquire produtos para o consumo, muito pouco 

é realizado no sentido de melhorar as condições de comercialização da feira livre de 

Jaguaribe, apesar de existir a décadas. Existe uma falta de ordenamento visualmente 

perceptível e as condições higiênicas e ambientais do local deixam a desejar. É de suma 

importância que as autoridades responsáveis pela feira livre de Jaguaribe se mobilizem causar 

uma melhoria na infraestrutura e condições de comercialização da feira, dada sua importância 

histórica e econômica não apenas para o bairro de Jaguaribe, mas para a cidade de João 

Pessoa. Certamente os benefícios serão incontáveis, através de uma reestruturação da feira, 

com melhores condições de comercialização, segurança pública, higiênico-sanitárias, 

melhoria das condições do ambiente de trabalho dos feirantes para que assim possam oferecer 

um melhor produto aos consumidores mantendo um padrão de qualidade e confiança, 

deixando viva a história e cultura desse acontecimento tão importante para a população 

conhecido por todos como “A feira de Jaguaribe”. 
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RESUMO:  Essa pesquisa tem caráter multidisciplinar com o objetivo na pesquisa, e em traçar o 
perfil socioeconômico da agricultura familiar em Pedro Afonso-TO. A pesquisa teve como objetivos 
específicos, a identificação dos entraves para tal desenvolvimento, partindo da análise social e 
econômica da agricultura familiar, a partir dos assentamentos Água Viva e Rio Sono, nesse primeiro 
momento. Dessa forma, através da análise de dados sociais e econômicos sobre o perfil da agricultura 
familiar foi possível identificar os problemas relacionados à sua organização e comercialização de 
produtos.  A metodologia utilizada foi quantitativa e qualitativa, onde foi realizada uma pesquisa de 
campo, com levantamento de dados sócio-econômicos. Dentro dessa perspectiva esse trabalho 
concluiu que o perfil da atividade da agricultura familiar nos assentamentos Rio Sono e Água Viva, na 
região de Pedro Afonso, tem caráter de agricultura de subsistência, sem utilização de tecnologias ou 
qualquer tipo de cooperação entre os agricultores e assentados. A atividade na região apesar da 
demanda crescente por produtos próprios da agricultura familiar ainda é incipiente, sem nenhuma 
regularização ambiental ou da vigilância sanitária para a produção de tais mercadorias. Para isso, é 
urgente e necessária uma ação com políticas públicas voltadas para o fortalecimento do segmento na 
região, com apoio à atividade através da assistência técnica, educacional e conformidade com a 
legislação ambiental, fiscalização sanitária, para que os agricultores familiares possam ser inseridos no 
mercado local, com melhoria da renda e dos índices sociais para a região de Pedro Afonso. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento rural, arranjos produtivos locais 

 

Economic Profile of Family Farming Partner in Pedro Afonso City - TO. 
An Analysis of Settlements and Viva Rio Sono water . 
 

ABSTRACT: This research is multidisciplinary aiming at research, and trace the 
socioeconomic profile of family farming in Pedro Afonso-TO. The research had as specific 
objectives, identification of barriers to such development, based on the social and economic 
analysis of family farming, from settlements Living Water and Rio Sono, that first time. Thus, 
through the analysis of social and economic data on the profile of family farming was 
possible to identify the problems related to the organization and marketing of products. The 
methodology used was quantitative and qualitative where a field survey was carried out a 
survey of socio-economic data. Within this perspective the work concluded that the profile of 
family farming activity in the settlements Rio Sono and Living Water in Pedro Afonso region 
has agricultural character of subsistence, without the use of technology or any kind of 
cooperation between farmers and settlers. The activity in the region despite the growing 
demand for own products of family farming is still in its infancy, with no environmental 
regulation or health surveillance for the production of such goods. For this, an action with 
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public policies to strengthen the sector in the region, to support activity through technical 
assistance, education and compliance with environmental legislation is urgently needed, 
sanitary inspection, so that farmers can be inserted into local market, with improved income 
and social indicators for Pedro Afonso region. 
 
Keywords: rural development, local production arrangements 

 
 INTRODUÇÃO 

O agronegócio na cidade de Pedro Afonso-TO representa 15% da área plantada, em 2007, 

sobre os municípios mais representativos da região Norte. (CARVALHO, 2007). A região central do 

estado do Tocantins possui sua importância econômica baseada potencialmente no setor agrário-

exportador. A cidade de Pedro Afonso – TO está estrategicamente  localizada na zona central do 

estado do Tocantins, a uma latitude 08°58’03’’ Sul e uma longitude 48°10’29’’ Oeste, à um distância 

de 200km da capital Palmas” (IBGE, 2015). Essa cidade foi desmembrada de Porto Nacional - TO em 

1903, onde possui uma localização privilegiada, na confluência de dois grandes rios (Rio Sono e Rio 

Tocantins). Devido à sua localização tornou-se um grande polo agroindustrial, o que foi 

potencializado pelo seu relevo e solo para o agronegócio. Observa-se que o município de Pedro 

Afonso é rico em terras férteis, onde circundam dois rios de grandes extensões (Sono e Tocantins), seu 

relevo é apropriado para a agricultura, portanto possui vantagens comparativas para tal atividade. O 

agronegócio é uma atividade expressiva, quanto à produção e à área plantada. Segundo dados cedidos 

em entrevista pela Cooperativa Agroindustrial de Pedro Afonso, o total em área plantada corresponde 

à 30.000 ha, distribuídos nos municípios de (Pedro Afonso, Bom Jesus, Tupirama, Centenário, Rio dos 

Bois, Rio Sono, Santa Maria, Miracema e Recursolândia), ressaltando-se a importância do município 

de Pedro Afonso, com participação de 44% sobre a área plantada (COAPA, 2015).  Por outro lado, há 

uma quantidade limitada na oferta de alimentos, principalmente entre frutas, verduras, e hortaliças, 

que poderia ser suprida pela agricultura familiar local, melhorando assim a distribuição de renda para 

as famílias da área rural, e contribuindo para uma maior diversificação e abastecimento de alimentos 

no mercado de Pedro Afonso, assim como na redução de preços e melhoria da qualidade dos produtos 

ofertados nesse local. Nesse viés, a cidade de Pedro Afonso está construída dentro de uma dualidade 

entre a agricultura familiar, ainda incipiente e pré-capitalista, com o agronegócio pujante e 

amadurecido na localidade. Percebe-se ainda que as duas estruturas produtivas não dialogam, e de 

forma separada a agricultura familiar ainda está limitada à subsistência e a falta de mercado.  

Dentre os objetivos dessa pesquisa estão: Diagnóstico socioeconômico da agricultura familiar 

na região de Pedro Afonso. Identificação dos entraves para a organização dos produtores rurais na 

agricultura familiar em Pedro Afonso TO. Proposições de políticas públicas, voltadas às melhorias nos 

gargalos de desenvolvimento dos APLs na região de Pedro Afonso. Para tais objetivos foram traçadas 

as metas a seguir: 
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Levantamento de dados (produção, área plantada, produtividade, exportação, importação, 

cooperação de tecnologias) entre os produtores rurais, para identificação de pelo menos três entraves 

para a produção, comercialização e industrialização. Onde foram entrevistadas as famílias por 

comunidade na região de Pedro Afonso, para o diagnóstico socioeconômico e produção agrícola, bem 

como, o grau de organizacional entre as famílias. Foram identificadas as principais culturas produzidas 

pelas famílias, divididas por amostragem entre as comunidades. Dessa forma, o estudo observou além 

do potencial do agronegócio, as dificuldades dos pequenos produtores rurais nas etapas da cadeia 

produtiva e de organização das famílias em torno de uma cooperação para o bem comum, e como tal 

atividade poderia contribuir para o desenvolvimento da região. Através de mecanismos articulados e 

políticas públicas que favoreçam melhor distribuição de renda, atração de maiores investimentos e 

melhoria articulada entre produtores, órgãos públicos, comunidade e a industrialização.   

O estudo identificou também que alguns dos gargalos do desenvolvimento sustentável de Pedro 

Afonso estão na ausência estrutural do fortalecimento da agricultura familiar. E na ausência de 

políticas públicas de melhoramento desse segmento, observando os fatores de mercado interno, 

externo. De acordo com o estudo, identificou-se também uma fragilidade no sentido de cooperação 

entre as famílias da agricultura familiar na referida região em estudo. Onde esforços iniciais estão 

mobilizando os agricultores familiares no sentido de uma maior organização para reivindicações 

como: assistência técnica, crédito, regularização fundiária, atendimento ao cadastro ambiental rural e à 

legislação ambiental. Um dos entraves constatados nas reuniões entre os assentados está na falta de 

documentação para regularização da propriedade, falta de conhecimento técnico para produção e 

comercialização de alimentos. Um dos pontos geradores para tais problemas identificados está na 

baixa escolaridade entre as famílias. E também na rotatividade entre os posseiros das propriedades 

pesquisadas. No total da pesquisa, foram entrevistadas 11 famílias do assentamento Rio Sono e 30 

famílias do assentamento Água Viva, o menor número de entrevistados para o assentamento Rio Sono 

também está na falta de interesse com a organização dos agricultores. Ainda sobre os dados analisados 

dos dois assentamentos, a maior parte, trabalha com agricultura de subsistência, onde não possui 

licenciamento ambiental, nem mesmo o cadastro ambiental rural. 

  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O início do crescimento de Pedro Afonso-TO se deu em 1910, com “a febre da borracha do 

Araguaia”, período onde se fazia intercâmbio comercial entre o Baixo Araguaia e o estado da Bahia, 

que nessa época tornou-se um atrativo comercial, com baixos custos de mercado quando comparado à 

rota comercial da borracha Belém- São Luís, no entanto a sua emancipação se deu em 1937. Segundo 

dados do IBGE-2015, a população estimada em 2015 no município de Pedro Afonso – TO, era de 

12.900 habitantes,  onde em 2010, 1.523 habitantes são residentes na área rural e 10.016 residentes na 
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área urbana (IBGE-2010). O crescimento estimado de 10% da população em Pedro Afonso está 

relacionado à contratação sazonal de empresas agroindustriais na região, como exemplo da Bunge. 

Observou-se também na região a predominância do agronegócio concentrado e monopolizado entre à 

Bunge e a cooperativa agroindustrial de Pedro Afonso (COAPA).  

O crescimento econômico recente da cidade de Pedro Afonso se deu a partir dos 
planos econômicos, I e II Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND e II PND) e das 
estratégias de desenvolvimento para a região Norte do Brasil, onde a perspectiva 
estava em integrar as demais regiões brasileiras, através do povoamento das regiões 
Norte e Centro-Oeste. Essa estratégia de desenvolvimento ficou conhecida como 
plano de integração nacional, uma tentativa de estimular o crescimento econômico e 
reduzir as desigualdades sociais entre as regiões brasileiras. A estratégia principal 
dentro da perspectiva do agronegócio e da agricultura extensiva estava no estímulo 
das migrações para a Amazônia e para o Centro-Oeste incentivado pela doação de 
terras. O que tinha como pressuposto a visão distorcida do vazio demográfico na 
Amazônia e na região Centro-Oeste. As atividades econômicas que foram 
incentivadas e se expandiram nesses territórios, tinham como base a agricultura de 
latifúndio e a pecuária extensiva. Dessa forma as frentes de expansão da agropecuária 
iniciaram sobre o território brasileiro, através de incentivos proporcionados pelas 
linhas de crédito pelo governo federal e estadual. E atualmente a agropecuária está 
inserida na dinâmica dos complexos agroindustriais. (CARVALHO, 2011).  

Já a agricultura familiar está pouco articulada e organizada, com problemas estruturais  e de 

oferta de alimentos para as demandas locais. Percebida na cidade de Pedro Afonso, onde os 

estabelecimentos comerciais e de abastecimento não possuem variedade, e 90% dos produtos agrícolas 

vem de fora da cidade, comprometendo a qualidade dos alimentos e elevando também os preços, pela 

própria logística de acesso à cidade. 

 A racionalidade da agricultura familiar ainda é de subsistência, sem características 

empresariais, tanto quanto à técnica, como ao desenvolvimento na área de gestão e de financiamentos. 

Há ausência de uma organização empresarial da agricultura familiar nessa região. Essa realidade da 

agricultura familiar em Pedro Afonso-TO está associada ao descompromisso das instituições de apoio 

ao setor. Onde famílias são assentadas, mas estão desprovidas de investimentos na área técnica e 

educacional, entre outros. Sobre a assistência técnica, percebe-se também o esforço da Ruraltins em 

oferecer serviços de apoio ao pequeno agricultor e à agricultura familiar, no entanto, a instituição está 

sucateada, com falta de recursos financeiros para atender as famílias no seu entorno. No entanto, 

esforços são realizados, na tentativa de atender a essas famílias. 

De acordo com o conceito dos Arranjos Produtivos Locais (APL´S), a atividade da agricultura 

familiar em Pedro Afonso não tem características de APL, onde são definidos como aglomerações de 

um número significativo de empresas que atuam em torno de uma atividade produtiva principal, bem 

como de empresas correlatas e complementares como fornecedoras de insumos e equipamentos, 

prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, entre outros, em um mesmo espaço 

geográfico (um município, conjunto de municípios ou região), com identidade cultural local e vínculo, 

mesmo que incipiente, de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros 

atores locais e instituições públicas ou privadas de treinamento, promoção e consultoria, escolas 
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técnicas e universidades, instituições de pesquisa, desenvolvimento e engenharia, entidades de classe e 

instituições de apoio empresarial e de financiamento (ALBAGLI; BRITO 2002). 

As aglomerações produtivas passam a ser entendidas como organizações heterogêneas que 
aprendem, inovam e evoluem, e nas quais os conhecimentos externos e os fluxos de 
informações assumem importância fundamental na “fertilização cruzada” dos agentes; nos 
spillovers de conhecimento, que potencializam a localidade um efeito sinérgico positivo; e no 
bojo do relacionamento e da interdependência entre empresas e destas com outras instituições 
locais responsáveis pela pesquisa, desenvolvimento e difusão de conhecimento tecnológico. 
(COSTA, 2010, p.128). 

 

É importante ressaltar que a produção agrícola do polo de Pedro Afonso baseia-se em grande 

parte, de monocultores (soja, cana-de-açúcar, milho, pecuária), cuja destinação está no mercado 

externo, totalizando 95% da produção de grãos para o mercado internacional. Já no mercado interno, 

os produtos da agricultura e pecuária (frutas, olerícolas, entre outros) ainda são incipientes e grande 

parte da sua comercialização em alimentos vem de fora da cidade.  Segundo Carvalho, 2011, a 

diferenciação entre o processo de industrialização na agricultura está na manipulação dos inputs ou 

insumos para o processamento dos produtos industrializados. O elo da cadeia produtiva entre os 

setores de mercado oligopolistas, representados por empresas multinacionais tem a oferta de 

tecnologias, resultantes do modelo hegemônico capitalista, que não considera as especificidades do 

local, mas sim à sua adequação ao pacote tecnológico comercializado junto aos produtores rurais. Os 

produtores rurais por sua vez, representam o mercado tomador de preço, onde não possuem nenhum 

poder para alterar o preço de mercado a jusante ou à montante da cadeia produtiva (CARVALHO, 

2011). 

Segundo Carvalho (2011), apud Costa (2000), a importância da agricultura familiar no 

desenvolvimento regional da Amazônia é estratégia fundamental para o desenvolvimento da região de 

forma sustentável. Onde através das trajetórias de eficiência reprodutivas camponesas se mostraram 

mais eficientes e com maior retorno ao desenvolvimento regional. Portanto o investimento da 

agricultura familiar, de forma integrada e endógena com apoio técnico e educacional resulta em maior 

distribuição de renda, com uma menor concentração fundiária e melhor adaptação às especificidades 

locais (CARVALHO,2011). 

Segundo WILKINSON & GOODMAN (1985), o processo de modernização da 
agricultura, ou de forma mais específica de “modernização conservadora”, é um 
processo que ocorre de forma heterogênea e excludente na agricultura brasileira. 
Nessa perspectiva o termo modernização conservadora está diretamente 
correlacionado com a introdução de tecnologias na agricultura, porém com a 
conservação das estruturas fundiárias (Carvalho, 2011). 

 

Segundo Carvalho (2011),  a industrialização na agricultura ocorre de forma excludente, onde 

os capitais oriundos das multinacionais,  representados pelas agroindústrias, absorvem as estruturas 

agrárias “atrasadas” caracterizadas pela ausência de inovações tecnológicas e de capital. Em Pedro 



 

11789 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

Afonso-Tocantins, assim como nas demais regiões brasileiras, o agronegócio está determinado pela 

lógica dos complexos agroindustriais, onde os produtores rurais sem capacidade de investimento ou 

determinação de preço, ficam à margem da lógica do grande capital(CARVALHO, 2011). 

Segundo Carvalho, 2011, apud Oliveira, 1972, Em oposição à ideologia da modernização, as 

estruturas agrárias ditas como “atrasadas” não impediram a industrialização. Nesse sentido é de 

fundamental importância o fortalecimento da agricultura familiar na consolidação de um padrão 

urbano, industrial e de acumulação e crescimento. Pois através dos excedentes produzidos na 

agricultura são formadas as feiras, onde o comércio inicia e se intensifica formando os centros urbanos 

e depois industriais, através de um mercado interno fortalecido. No entanto, no caso brasileiro, o 

processo de industrialização na agricultura ocorre de forma a favorecer o grande capital, que se 

contrapõe ao pequeno agricultor. Na medida em que direciona o crédito aos complexos 

agroindustriais, não fortalecendo o mercado interno, mas realocando os fatores produtivos para as 

exportações, ao comércio internacional, seguindo a lógica da modernização conservadora, e da 

dependência (CARVALHO, 2011). 

Dessa forma o atual cenário para a agricultura familiar é desfavorável ao pequeno produtor, 

esse por sua vez, por falta de orientação, capital, incentivos governamentais encontra-se em situação 

de “abandono”, o que impacta diretamente ao fortalecimento do mercado interno, e ao 

desenvolvimento das pequenas cidades brasileiras. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi quantitativa e qualitativa, onde foi realizada uma pesquisa de 

campo, com levantamento de dados sócio-econômicos.  A realização da pesquisa teve como base para 

coleta de dados, a aplicação de questionário, com dados sociais, econômicos, e de produção. Foram 

aplicados 41 questionários, onde cada questionário foi aplicado a uma família, ou a uma propriedade. 

Desse total , 11 correspondem as famílias do assentamento Rio Sono e 30, as famílias do assentamento 

Água Viva.  O objetivo foi traçar um perfil sócioeconômico da agricultura familiar,  bem como 

identificar os gargalos econômicos e sociais para a viabilidade da atividade econômica na região. Essa 

pesquisa tem sua importância também na quantidade de dados produzidos através dos questionários 

aplicados nas comunidades, que servirão de base para novas pesquisas e propostas de melhoria para a 

qualidade de vida e da organização social e econômica da agricultura familiar nessa região. 

 

ANÁLISES DE RESULTADOS: 

Quanto aos resultados da pesquisa, observou-se que sobre os dados de produção na agricultura 

familiar em Pedro Afonso - TO, a maioria da cultura cultivada, correspondendo a 62%, é a mandioca, 
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seguida das culturas anuais, como: o feijão e o milho. Também são cultivados em condição de 

subsistência hortaliças, frutas, arroz. Além da agricultura, na pecuária algumas famílias também criam 

pequenos animais, como galinhas, porcos, em condição de subsistência. Quanto à utilização de adubos 

químicos 58% informou que utiliza, no entanto a falta de assistência técnica e a falta de conhecimento 

da legislação ambiental, é fator preocupante tanto para a saúde do trabalhador rural como para a 

sustentabilidade da atividade produtiva ou de subsistência. Nota-se também na região de Pedro 

Afonso-TO, que assentamentos como Rio Sono tem sua composição familiar de até 2 pessoas, com 

idade avançada, e que muitas vezes se queixaram da dificuldade de manuseio do solo e no plantio, 

devido, à idade avançada, e falta de mão de obra. Nessa ocasião foi questionada às famílias a 

motivação dessa dificuldade, e foi identificado que como não possui serviço de educação próximo, os 

filhos vão para outras cidades para completar seus estudos. Também foi identificada a ausência de 

cooperação entre os agricultores nesses assentamentos pesquisados. Quanto à utilização de defensivos, 

50% informou que utiliza defensivo químico, e 50% defensivo orgânico, e quanto à assistência técnica 

37% dos entrevistados informou que possui assistência da Ruraltins, de forma eventual. Quanto às 

informações de assistência técnica aproximadamente 80% não fez análise do solo e também não 

realizou correção do solo, para iniciar o plantio, e também desconhecia o instrumento técnico. Quando 

questionado aos agricultores sobre as restrições ou dificuldades quanto à produção; 80% informaram 

que a maior dificuldade é com assistência técnica, o segundo maior motivo é a dificuldade com 

comercialização com 45% do total dos questionários. Essa dificuldade com comercialização é causada 

além da dificuldade técnica, também pela ausência de estradas e da dificuldade de acesso, transporte e 

armazenamento dos produtos. Em terceiro lugar com 37%, a dificuldade com aquisição de sementes é 

outro entrave informado pelos agricultores familiares. Dos 86% dos entrevistados não há registro da 

produção, nem controle da mesma. Com esse dado, há evidência que não há gestão da produção, nem 

dos custos de produção nessas comunidades. Sobre a destinação dos produtos agrícolas, segundo os 

questionários respondidos, 75% comercializa com o mercado local, ofertando os produtos em feiras, 

mercados ou de porta em porta. Uma dificuldade na comercialização está também com a regularização 

do produto, através da vigilância sanitária, por exemplo, o que dificulta a aceitação dos produtos 

agrícolas e da sua comercialização. A falta de garantia desses produtos, de como foram produzidos 

gera insegurança alimentar e  irresponsabilidade quanto à procedência da produção. Reduzindo 

também o valor de uso e de troca desses produtos.  Quanto à utilização de máquinas e equipamentos, 

entre outras tecnologias. Foi constatado que a produção é realizada de forma manual, com enxadas e 

capina. E apenas 10% das propriedades utilizam tratores alugados para o preparo do solo. Foi 

constatada também, a falta de cooperação entre os agricultores familiares. Quanto à cooperação na 

colheita, plantio ou comercialização, apenas 24% dos proprietários cooperam entre si. Quanto aos 

incentivos governamentais, apenas10% reconhecem o incentivo governamental, na forma de 

empréstimos com maquinários cedidos pela prefeitura, recursos financeiros do Pronaf, ou bolsa 

família. Sobre a experiência com produção rural, apenas 17% tem mais de 10 anos na atividade 
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agropecuária. O que sugere uma atividade incipiente na região, ou uma rotatividade para os 

possuidores e proprietários de terras, com o mercado de terras na região.  Ainda sobre produção 62% 

percebe um crescimento na produção, e os demais entrevistados atribuem a falta de crescimento de sua 

produção, pelos seguintes fatores (falta de tecnologias, incentivos do governo, conhecimento, 

assistência técnica, mão de obra e implementos agrícolas). Quanto à capacitação para o manejo com a 

terra, 37% informaram que receberam algum tipo de capacitação de forma eventual, através do Senai, 

Sebrae, Ruraltins, Coapa, e Pronatec. Dos proprietários, 100% informaram que não utilizam todo 

espaço disponível para a produção, essa produção poderia ser ampliada se houvesse mais recursos 

técnicos e financeiros. 90% desses agricultores participam da associação de produtores locais ou do 

sindicato de produtores rurais. Quanto a condição econômico e social das propriedades, 68% possuem 

casas de alvenaria, 51% possui fossa séptica. 72% queimam o lixo, e os demais enterram. 58% possui 

água encanada. E 24% informaram que possui esgotamento sanitário.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise dos dados coletados nas entrevistas, é possível concluir que a agricultura 

familiar nessa região é incipiente e de subsistência, com ausência de qualquer característica de gestão 

ou de tecnologias para a produção. Portanto com baixa tecnologia para arranjo produtivo local. A 

partir dos dados analisados esse estudo propõe políticas públicas voltadas para o fortalecimento da 

agricultura familiar na região. Muitas famílias não possuem acesso à linha de financiamento do 

Pronaf, nem mesmo da documentação de sua propriedade, ou qualquer informação técnica sobre as 

formas de produção, à segurança do trabalho e de utilização de defensivos agrícolas ou do atendimento 

à legislação ambiental. Portanto, é necessária uma política especifica para esse segmento, viabilizando 

o crédito, a regularização fundiária, efetiva assistência técnica e capacitação ao processo de produção 

com mais sustentabilidade, tanto econômica, social como ambiental. 
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RESUMO: A agricultura é, historicamente, uma das bases da economia do Brasil e parte dela 
é direcionada a produção de frutas. A fruticultura está como um dos segmentos mais 
relevantes da lavoura para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, com capacidade de 
gerar emprego, valorização de produtores rurais e renda para agricultura familiar. Este 
trabalho teve como objetivo analisar o perfil socioeconômico dos feirantes que comercializam 
frutas em barracas no mercado do município de Ji-paraná, no estado de Rondônia. Para 
levantamento dos dados foi utilizado uma entrevista, in loco, que contou com o auxílio de um 
formulário com questionamentos do âmbito social e econômico. O estudo nos permitiu 
observar que a grande maioria é constituída por homens, com ensino fundamental incompleto, 
idade predominante superior a 51 anos, e com um tempo médio de trabalho com vendas de 
frutos de 11 anos,  obtendo uma renda mensal que oscilou entre 1 a 2 salários minímos. Os 
resultados obtidos demonstram que as feiras livres da cidade existem como uma modalide do 
comércio varejista, e tem um importante papel no abastecimento regional, trazendo benefícios 
sociais, culturais e econômicos para o estado de Rondônia.  
 
Palavras–chave: AGRONEGÓCIO, COMÉRCIO VAREJISTA, ECONOMIA, FEIRAS 
LIVRES 
 
SOCIOECONOMIC PROFILE OF GROWERS FROM JI-PARANÁ-RONDÔNIA 
 
ABSTRACT: Agriculture is, historically, one of the basis of the Brazilian economy and part 
of it is directed to the fruit poduction. The orchading is one of the most relevant segments of 
the tillage in the development of the Braziliam agribusiness, with a capacity to create jobs, 
valorize of the farmers activity and increase of the family income. This research objected to 
analyze the socioeconomic profile of the farmers that work in the fair of the city of Ji-paraná, 
in the center of Rondônia. For data collection was made an interview, in loco, that was 
auxiliated by a questionnaire in the social and economic field. The study allowed us to find 
that the majority of the farmers are men, with uncompleted basic education, over 51 years old 
and na average of working time estimated in 11 years, producing a monthly income of 1 to 2 
minimum wage. The results show that farmers  market exist as a modality of retail business 
and has an important role in the regional supply, bringing social cultural and economic 
benefits to Rondônia. 
 
KEYWORDS: AGRIBUSINESS, RETAIL BUSINESS, ECONOMY, FARMERS 
MARKET  
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INTRODUÇÃO 

As feiras livres fazem parte de uma modalidade do mercado varejista, de periodicidade 

semanal, que mesmo com a modernidade ainda se mantém viva, representando um evento 

sociocultural e econômico em que são comercializados gêneros alimentícios e produtos 

básicos, através de um grupo de pessoas e barracas, com o objetivo de oferecer mercadorias e 

preços baixos. Segundo Gorberg e Fridman et al. (2003), no Brasil, as feiras livres e os 

mercados surgiram em 1841, como uma solução para o abastecimento regional de produtos, 

substituindo as bancas de pescados. 

Segundo o portal de notícias G1 RO (2014) o estado de Rondônia, quando se trata da 

questão rural, obtém certo destaque no país, pois existem aproximadamente 120 mil 

estabelecimentos rurais no estado, e 85% deles são de base familiar, sendo assim, 60% do que 

está no prato do rondoniense é proveniente desse tipo de agricultura, que movimenta 

aproximadamente R$ 190 milhões no estado, por ano. Nessa perspectiva, a fruticultura é um 

ramo da agricultura que é direcionado a produção de frutas, sendo considerado um dos 

segmentos mais relevantes e promissores do desenvolvimento do agronegócio brasileiro. 

Para Cavalcante et al. (2014) a permanência do agricultor no campo só é possível se 

tiver incentivo para a agricultura familiar, sendo um meio eficiente de reduzir a migração do 

campo para a cidade, dando ênfase   na diversificação e utilizando o trabalho familiar como 

forma de produção e rentabilidade.  

Nesse contexto, dentre os gêneros alimentícios comercializados estão as frutas, que são 

ricas em nutrientes necessários para uma alimentação saudável. De acordo com o Portal 

Amazônia (2014) o titular da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização 

Fundiária do Estado de Rondônia (Seagri), Evandro Padovani, destacou que a fruticultura é  

um seguimento que tem que avançar, principalmente na pesquisa, e também abordou que 

quem trabalha nesse ramo no estado são os agricultores familiares. 

Dessa forma, mesmo sabendo que as “barracas” são grandes e importantes canais de 

comercialização da agricultura familiar e estas possuem um papel importante para o estado, 

não é comum encontrar literaturas relacionadas à esta área. Sendo assim, no sentido de um 

seguimento em um avanço na pesquisa, como destacado pelo titular da Seagri, e levando em 

consideração a relação intrínseca da agricultura familiar e as feiras livres, bem como seu 

âmbito social e econômico, o presente trabalho tem como objetivo analisar o perfil 

socioeconômico dos fruticultores feirantes do município de Ji-paraná (RO). 
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Ji-paraná ocupa o segundo lugar entre os municípios mais populosos do estado de 

Rondônia obtendo 131.560 habitantes. Possuindo uma área de 6.896,648km² a cidade está 

localizada na porção centro-leste do estado, entre as cidades de Ouro-Preto do Oeste e 

Presidente Medici, e a 370 km de distância da capital do estado Porto Velho. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

A referente pesquisa foi realizada em dezembro de 2015, nas feiras livres do município 

de Ji-paraná, situado no Estado de Rondônia. As barracas são montadas aos domingos, na Rua 

Castelo Branco, entre a Avenida Brasil e Rua Teresina, também as quartas-feiras na Avenida 

das Seringueiras, entre as Ruas Manoel Franco e Teresina e às quintas-feiras na Rua Abílio 

Freitas dos Santos, entre a Avenida Marechal Rondon e Rua Júlio Guerra.  

Para obtenção das informações empregadas neste experimento foram utilizados dados 

primários, obtidos com aplicação de formulários junto aos produtores de frutas, visando obter 

uma caracterização socioeconomica dos 60 fruticultores entrevistados. O formulário aplicado 

conteve os seguintes questionamentos: sexo, grau de escolaridade, idade, moradia, quantidade 

de filhos, tempo de trabalho com a venda desse produto, renda mensal, propriedade produtora 

e a comercialização das mesmas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos resultados obtidos, observa-se que 61,5%, dos sessenta participantes da pesquisa, 

são feirantes do sexo masculino, e os 38,5% restantes são constituídos pelas mulheres, 

evidenciando assim um predomínio do sexo masculino na gestão. Quanto à faixa etária, com 

um percentual de 40%, a idade predominante foi a de feirantes com mais de cinquenta e um 

anos, correspondendo assim, a um perfil mais idoso em exercício. (Figura 1). 
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     Figura 1. Percentual de sexo e idade dos feirantes. IFRO, 2016 

 

Verificou-se que 45% dos feirantes não concluíram o ensino fundamental, 8,5% são 

analfabetos, e o pouco restante se divide entre os que conseguiram alcançar um grau um 

pouco mais favorável, que em alguns casos chegam até o ensino superior (Figura 2). Para 

Andrade e Pierre et al. (2004) tal situação se dá ao fato de que, ocorre no meio rural a 

dificuldade em conciliar a escolarização com os trabalhos na propriedade rural, ou seja, 

muitos deles aprenderam desde cedo a trabalhar na roça, seja nas épocas de plantio, colheita 

ou quando há um trabalho mais intenso que pode significar uma melhoria na renda familiar. 

 

 

         Figura 2. Percentual do grau de escolaridade dos feirantes. IFRO, 2016. 
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Constatou-se que quanto à quantidade de filhos, correspondendo a um equivalente de 

vinte e seis feirantes, 43,5% dos entrevistados possuem três ou mais filhos, tal percepção foi 

abordada em um depoimento onde se contemplou a explicação de ser este fato  um motivo da 

necessidade de se passar os conhecimentos e saberes de geração para geração, fazendo com 

que ocorra uma sucessão hereditária de agricultores na família. 

A respeito da moradia, quarenta feirantes moram  no campo e o restante mora na zona 

urbana. Tendo em vista que, em sua maioria, os moradores do campo produzem e 

comercializam as frutas, diferente dos moradores da cidade. Os feirantes pesquisados 

enquadram-se no perfil de agricultores familiares, e estes que produzem e comercializam 

equivalem a trinta e três dos feirantes pesquisados, dos quais 87,9% possuem a família 

diretamente envolvida nos processos de produção, e os 12,1% contratam trabalhadores 

assalariados que auxiliam na mão-de-obra que atua nas propriedades, embora tenham também 

o apoio da família. Por outro lado, os vinte e sete feirantes restantes, englobando os que 

moram na cidade e no campo, adquirem as frutas de produtores vizinhos para a revenda.  

Verificou-se que quanto à renda mensal 81,5% dos produtores adquirem uma renda que 

pode chegar até dois salários mínimos, entretanto, esta renda nem sempre supre as 

necessidades da família, fato esse que leva a maioria dos feirantes se movimentarem para 

outras feiras com o intuito de obter um maior lucro em suas vendas, garantindo 

consequentemente o sustento da família. Compondo o intervalo de renda salarial maior que 2 

salários mínimos, temos os feirantes que possuem a produção de polpa das frutas, 

aposentadoria e a pecuária como outras fontes de renda, além do trabalho em feira( Figura 3). 
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      Figura 3. Percentual da renda mensal dos feirantes. IFRO, 2016. 

 

Como última questão deste perfil socioeconômico temos o tempo de trabalho em feiras, 

que por sua vez, admitiu-se uma perspectiva de que 40% dos feirantes estão até dez anos, 

26,5% entre onze e vinte anos, 18,5% entre vinte e um e trinta anos e 15% com mais de trinta 

e um anos trabalhando em feiras. Dessa forma, podemos verificar que os feirantes possuem 

pouco tempo em exercício, porém tal situação é explicada pelo fato de que, em sua maioria, 

através de uma sucessão passada de seus pais, avós ou parentes, estes se mantêm no trabalho 

seguindo a responsabilidades de gerir os negócios da família. 

 

CONCLUSÕES 

Como canal de comercialização da fruticultura, as feiras livres possuem tradição e 

muita importância para o comércio local, sendo muito frequentadas semanalmente. Seu 

sistema organizacional verificado constitui empreendimentos familiares predominantemente 

formados por uma gestão constituída por homens, com idade maior que 51 anos. Seu produto 

provém inteiramente de lavoura familiar, que de uma forma geral estão há aproximadamente 

10 anos trabalhando nesse ramo da agricultura. O rendimento mensal é tido geralmente 

através da venda dessas frutas, embora em alguns casos a produção de polpa das frutas, 

aposentadoria e a pecuária são outras fontes de renda que possibilitam um complemento 

salarial. 
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Alguns fatores têm contribuído para o abandono de produtores quanto a prática da 

agricultura familiar, como a falta de incentivo e mão-de-obra especializada, investimento e 

equipamentos que melhore a profissão dos agricultores, portanto, existe a necessidade de 

pesquisas mais aprofundadas para a implementação de novos produtos que facilite o plantio e 

colheita de frutas e incetivos que estimule a permanência desses no mercado de trabalho. 
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RESUMO: Para formar o profissional que estará apto para desenvolver a sua região e 

desenvolver-se pessoalmente se faz necessário saber qual seu perfil e suas perspectivas, pois é 
preciso conhecer sua origem, sua experiência, seus anseios e suas dificuldades. Assim, o 
objetivo deste artigo é identificar a origem e as perspectivas dos alunos do curso técnico em 
agropecuária do IFRO – Campus Ariquemes. A pesquisa descritiva foi realizada com 
quarenta dos noventa e oito alunos do primeiro ano do curso Técnico em Agropecuária – 
Turma 2016. Foi utilizado como instrumento de coleta de dados, questionário contendo 
perguntas abertas e fechadas, que posteriormente foram registrados em planilha para 
compilação dos dados. Os resultados apontam que o curso técnico em agropecuária do 
Campus Ariquemes atende prioritariamente a Região do Vale do Jamari. Os alunos do sexo 
masculino em sua maioria são oriundos da zona rural enquanto que as do sexo feminino são 
em sua maioria, provenientes da zona urbana. O prosseguimento dos estudos foi apresentado 
como o maior anseio dos alunos e as perspectivas educacionais e profissionais do aluno 
tendem a afastá-lo do trabalho rural.  

Palavras–chave: ensino técnico, trabalho rural, permanência. 
 

CAREER PERSPECTIVE AND RURAL EXODUS IN THE 
AGRICULTURE TECHNICAL COURSE 

 
ABSTRACT: To form the professional who will be able to develop their region and 

develop personally it is necessary to know what your profile and its prospects, it is necessary 
to know their origin, their experience, their concerns and their difficulties. The objective of 
this article is to identify the origin and perspectives of technical school students in the 
agricultural IFRO - Campus Ariquemes. The descriptive research was conducted with forty of 
ninety eight first year students of the Technical Course in Agriculture - Class 2016. It was 
used as data collection instrument, questionnaire containing open and closed questions, which 
were later recorded in a spreadsheet to compile data. The results show that the technical 
course in agriculture Campus Ariquemes primarily serves Region Jamari Valley. The male 
students are mostly from the rural area while the females are mostly from the urban area. The 
continuation of studies was introduced as the greatest aspiration of the students and the 
educational perspectives and professional students tend to remove him from rural work. 

KEYWORDS: technical education, rural work, stay.  
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INTRODUÇÃO 

 O Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO foi criado pela Lei nº 

11.892, de 29/12/2008 e tem como missão “Promover educação científica e tecnológica de 

excelência no Estado de Rondônia voltada à formação de cidadãos comprometidos com o 

desenvolvimento e a sustentabilidade da sociedade” (IFRO, 2016, p. 5).  

Em Ariquemes, o IFRO oferta, entre outros, o curso Técnico em Agropecuária Integrado ao 

Ensino Médio. Nos cursos técnicos o foco de formação é a relação entre educação profissional e 

mercado de trabalho fundamentando esta educação numa qualificação abrangente, que se preocupe 

além das questões técnicas, até uma visão crítica das coisas, responsabilidade social, capacidade de 

reação e interação com diferentes grupos e indivíduos (NEVES, 2015).  

O Curso Técnico em Agropecuária tem como um de seus objetivos, “desenvolver ações 

formativas na área profissional da Agropecuária segundo as tendências regionais (agricultura 

familiar e agronegócio), em consonância com as demandas dos setores produtivos [...]” 

(IFRO, 2012). Percebe-se então que o curso busca formar profissionais para atuarem em todos 

os segmentos agropecuários e que a agricultura familiar tem seu lugar na formação do aluno. 

Isso é extremamente pertinente, uma vez que o curso tem como característica, receber alunos 

oriundos do campo e filhos de produtores rurais. Os alunos deste curso são essencialmente 

jovens, uma vez que o curso é oferecido de modo integrado ao ensino médio, seu público alvo 

são os alunos concluintes do ensino fundamental. 

Não é ponto pacífico a definição do termo “jovem”, pois o termo pode ser observado sob vários 

prismas, podendo ser definido como a fase de transição entre a vida infantil e a vida adulta, ou 

simplesmente a um recorte etário, ou ainda a um comportamento quase sempre relacionado a uma fase 

problemática. De qualquer modo, se refere a uma categoria com mudanças constantes em seu processo 

de construção social (DOTTO, 2011).  

O jovem tem papel essencial no desenvolvimento rural, pois na maior parte das propriedades 

rurais ele auxilia no trabalho, e, em sua maioria assumirá a condição de sucessor dos pais na condução 

da propriedade. Aqui, pode-se levantar uma questão que vale a pena ser analisada, a da permanência 

dos jovens no campo. Brumer (2007) aponta dois temas recorrentes nos estudos sobre juventude rural, 

um é a tendência imigratória, que leva o jovem de seu local de origem para a cidade e que tem como 

justificativa principal a visão negativa do trabalho rural e seus benefícios, e a outra são os problemas 

existentes na transferência da propriedade entre as gerações. Essa tendência imigratória tem como 

motivação os atrativos da cidade, principalmente emprego (fatores de atração) e a dificuldade da vida 

no campo (fatores de expulsão) (BRUMER, 2007).  
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Ao analisar o papel da escola na formação da identidade do jovem, identificam-se duas 

situações referentes à formação do aluno, uma é que o jovem pode converter o conhecimento obtido 

para o campo, aperfeiçoando as técnicas de produção e comercialização, mas ele pode também ter a 

ampliação das oportunidades de emprego fora do campo, e assim vislumbrar a oportunidade para 

deixar a penosidade do trabalho rural (DOTTO, 2011). 

Ao analisar as motivações que levam o jovem a permanecer no campo, Dotto (2011) identificou 

que a questão financeira é determinante na decisão do jovem sobre sair ou ficar no campo, e mesmo a 

agricultura familiar não foge às regras do mercado, onde o capital impera. Ainda que conscientes de 

todo o discurso sobre a importância da agricultura familiar para e seus aspectos relacionados à 

sustentabilidade, preservação ambiental e segurança alimentar ficam em segundo plano quando se 

trata de temas relacionados a dinheiro.  

Consciente dessa dualidade,  formação técnica para permanecer ou ausentar-se do campo, essa 

pesquisa busca identificar entre os alunos do Curso Técnico em Agropecuária quais suas perspectivas  

para o futuro, bem como sua  disposição em  retornar para o campo após a conclusão do ensino 

técnico.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho é fruto de uma pesquisa do tipo descritiva e o universo pesquisado é 

composto pelos alunos ingressantes no Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino 

Médio do IFRO.  

A amostra foi composta pelos alunos do primeiro ano (2016) que apresentaram Termo 

de Assentimento Livre e Esclarecido – TALE assinado pelos pais ou responsáveis por se 

tratarem de alunos menores de idade. O TALE foi entregue aos alunos na data de 23 de 

fevereiro de 2016 e teve como prazo final para o recolhimento 18 março de 2016. De posse 

dos TALES assinados, a pesquisa foi realizada com 40 dos 98 alunos constantes na lista de 

frequência disponibilizada pela Coordenação de Registros Acadêmicos do Campus na data 

inicial.  

A coleta de dados deu por meio de questionário utilizando perguntas prioritariamente 

fechadas, utilizando-se de questões abertas apenas para identificar a cidade de origem.  A 

análise foi realizada por meio de planilhas para extração dos dados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação ao perfil do aluno, os dados coletados apontam que 16 alunos são do sexo masculino 

e 24 do sexo feminino, representando 40% e 60% respectivamente. Quanto à idade, os alunos 

respondentes têm entre 14 e 17 anos, sendo que a maioria deles, 72%, tem 15 anos.  

No que diz respeito ao município de origem, 21 alunos responderam que são oriundos do 

município de Ariquemes, totalizando 52% dos alunos. Outros municípios do Vale do Jamari 

representam 33% da procedência dos alunos. Os 15% restantes se dividem entre outros municípios do 

Estado de Rondônia. Isso indica que o Instituto Federal, na figura do Campus Ariquemes, está 

atendendo prioritariamente, a região do Vale do Jamari, conforme estabelecido em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI (IFRO, 2016).  

Quando se avalia a origem dos alunos, tem-se que 23 alunos vieram da zona urbana e 17 da 

zona rural, 58% e 42% respectivamente. Quando se estratifica esses números tomando por base o sexo 

dos alunos (figura 1 e 2), percebe-se que a maioria dos meninos, representado por 11 alunos, em um 

total de 17, vieram da zona rural. Já as meninas, a maioria é advinda da zona urbana num quantitativo 

de 18 alunas, de um total de 24. Em suma, oriundos do campo, temos 69% de alunos e 25% de alunas.  

 

 

A cultura paternalista pode explicar essa grande diferença entre os gêneros oriundos do campo. 

Comumente cabe a mulher, o trabalho doméstico e outros menos ligados ao campo e o paternalismo 

pode levar a enxergar o curso técnico em agropecuária, um lugar para homens e a existência de receio 

dos pais em mandarem pra cidade uma menina que possivelmente morará sozinha. Além disso, o pai 

vê no filho homem, a possibilidade da continuidade da propriedade e, portanto, seria ele quem deveria 

adquirir conhecimento para administrar os negócios da família. Nesse sentido, a Política de 

Assistência Estudantil-PAE do IFRO, que tem, entre outros, o objetivo de ampliar as condições de 

permanência e êxito no processo educativo, por meio de programas que integram esta política, poderia 

apresentar alternativas para que as alunas oriundas da zona rural possam ingressar e permanecer no 

ensino técnico. 

           Figura 1. Residência dos Alunos. IFRO, 2016. Figura 2. Residência dos Alunos. IFRO, 2016. 
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Em relação ao que pretende após a formação no curso técnico, os alunos tinham quatro 

possibilidades de resposta que poderiam ser combinadas entre si (figura 3). A maioria dos alunos 

pretende trabalhar e estudar, totalizando 14 alunos ou 35%, em seguida vem os alunos que pretendem 

apenas estudar, com 11 alunos representando 28%. Alunos que pretendem apenas trabalhar,  somam 

um total de 6 alunos, ou 15%. Os alunos que pretendem estudar e voltar para a propriedade rural para 

auxiliar no seu desenvolvimento, representam 10% do total. Ainda houve alunos que tencionam abrir o 

seu próprio negócio no ramo agropecuário e estudar, esses são 3 alunos, que representam 8% .  

 

Figura 3. Perspectiva do aluno ao término do curso. IFRO, 2016. 
 

Observa-se que estudar, quer exclusivamente ou em concomitância com outras atividades, está 

presente em 80% das respostas. O aluno do ensino técnico integrado se iguala ao aluno do ensino 

regular no que tange à importância dada ao ingresso no nível superior. Em estudo conduzido por 

Sparta e Gomes (2005), foi constatado que o ingresso na educação superior é a principal alternativa de 

escolha para os jovens que concluem o ensino médio. No ensino médio a escolha é natural, no entanto, 

convém analisar com mais cuidado essa questão, uma vez que o ensino técnico se propõe 

primordialmente a capacitar o aluno para exercer uma atividade profissional após o encerramento do 

curso.  Essa atividade profissional pode ser desempenhada na cidade, mas também pode ser 

desempenhada na zona rural de onde muitos alunos vêm.  

Em relação a voltar para a propriedade da família e trabalhar para desenvolvê-la, apenas 5 dos 

40 alunos que participaram da pesquisa indicaram essa opção demonstrando que para 87% dos jovens 

que deixam a propriedade rural para estudar, voltar para o trabalho no campo não é uma opção (figura 

4).    
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Figura 4. Perspectivas quanto ao regresso à propriedade rural. IFRO, 2016.  
 

Ainda que esses alunos sejam jovens demais para tomar decisões de longo prazo, o 

estudo indica uma tendência séria à continuidade do êxodo rural dos jovens. O estudo que 

deveria servir para melhorar o trabalho no campo, a princípio é a motivação para escapar do 

trabalho rural. Se, esse jovem conseguir boa colocação no mercado de trabalho, ou ainda abrir 

um negócio próprio, os prejuízos associados ao abandono da vida no campo poderiam ser 

minimizados, no entanto, nem todos conseguirão e assim, o anseio pela mudança de vida e 

por um labor menos penoso não terá sucesso. 

 

CONCLUSÕES 

Diante dos resultados apresentados, pôde ser percebido que os alunos do curso Técnico em 

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio possuem perspectivas que não correspondem com a 

finalidade da formação técnica profissional, uma vez que os alunos, em sua maioria, manifestaram 

interesse na continuidade dos estudos exclusivamente. Sendo esta uma característica oriunda de 

instituições de formação de nível médio.  

Cabe salientar que o Instituto Federal de Rondônia tem como finalidade oferecer mão de obra 

qualificada para atuação no mercado de trabalho, assim, ao ser identificado que os alunos possuem 

como perspectiva a continuidade de seus estudos, nota-se que, no que tange ao curso Técnico em 

Agropecuária do Campus Ariquemes, o IFRO não está atingindo seu objetivo principal. 

Em relação ao retorno para à propriedade rural, identificou-se que o aluno do ensino técnico em 

agropecuária que é oriundo do campo, não pretende voltar para o trabalho rural. Assim, a capacitação 

obtida durante o curso técnico não tem auxiliado no desenvolvimento econômico da propriedade rural 
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e da região, pelo contrário, tem sido o elemento que distância o jovem do campo e favorece o êxodo 

rural. 

A percepção desta contribuição, ainda que involuntária, em relação à ampliação do êxodo rural 

juvenil, é importante para que a Instituição possa atuar para diminuí-la. Disciplinas como 

Empreendedorismo e Gestão e Planejamento Agropecuário, podem auxiliar o aluno no entendimento 

que os seus objetivos pessoais e financeiros podem sim, estar associados à permanência no campo. 

A fim de subsidiar tomadas de decisão no sentido de reavaliar a atuação do IFRO – Campus 

Ariquemes, se faz necessário à análise das perspectivas dos alunos dos demais cursos ofertados pelo 

Campus Ariquemes.  
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RESUMO: Com o intuito de verificar a percepção e importância do planejamento individual 
de carreira para os estudantes de tecnologias do Instituto Federal do Piauí (Campus Teresina 
Central). Procuramos nesse artigo abordar os conceitos, formas eficientes de organizar esse 
planejamento e apresentar ferramentas que possam auxiliá-los nessa caminhada, além de 
identificar o papel do individuo e da empresa nesse processo. Para tanto, realizou-se uma 
pesquisa de campo com aplicação de questionário fechado e estruturado com 5 (cinco) 
questões junto aos 251 (duzentos e cinquenta e cinco) discentes pesquisados para tentar 
mensurar a importância de se ter um planejamento de carreira formalizado e organizado. A 
ideia foi de verificar a necessidade de expansão, ou não, da disciplina Planejamento de 
Carreira, que atualmente é ofertada apenas ao curso de Gestão de Recursos Humanos, para os 
demais cursos de Tecnologias da Instituição.  

Palavras–chave: Graduação Tecnológica, Gerenciamento de carreira, planejamento 
 
ABSTRACT: In order to verify the perception and importance of individual career planning 
for students of technology at the Federal Institute of Piaui (Teresina Campus Central). We 
seek in this article address the concepts, efficient ways to organize and present this planning 
tools that can help them in this journey, and identify the role of the individual and the 
company in the process. Therefore, we carried out a questionnaire with field research closed 
and structured with five (5) issues with the 251 (two hundred fifty-five) students surveyed to 
try to measure the importance of having a formalized and organized career planning . The 
idea was to check the need for expansion, or not, the Career Planning course, which is 
currently offered only to the course of Human Resources Management, for other Technology 
courses Institution. 
Keywords: Graduate Technological, career management, planning 
 

INTRODUÇÃO 

O planejamento de carreira é uma ferramenta utilizada para que os indivíduos possam 

desenvolver suas próprias estratégias estabelecendo uma melhoria contínua da qualidade de 

vida e adquiram capacidade real de assumir atribuições e responsabilidades em níveis 

crescentes de complexidade. Porém, a falta de um planejamento consistente e estruturado por 

parte dos jovens pode ser um fator negativo na hora de inserir-se no mercado de trabalho. 
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Antes de elaborar um Plano de Carreira eficaz faz-se necessário seguir alguns passos 

reflexivos, que contempla a auto-avaliação das qualidades, interesses e potencial para os 

vários espaços organizacionais; a identificação de objetivos de carreira e de um plano realista 

baseado na auto-avaliação e na avaliação das oportunidades oferecidas pelo mercado; e a 

obtenção da capacitação e acesso às experiências profissionais necessárias para competir pelas 

oportunidades e para atingir as metas de carreira (DUTRA, 2009). 

No posicionamento de Leite (2009), Coach refere-se ao papel assumido por uma pessoa 

quando se compromete a apoiar alguém a atingir determinado resultado. Pode ter início em 

dois momentos distintos: (a) a pessoa procura apoio para resolver o problema ou realizar um 

projeto; (b) alguém se oferece para apoiar uma pessoa ou um projeto. Para Novaes et al 

(2009), o Coaching tem um espaço fundamental na universidade como ferramenta de 

desenvolvimento de competências gerenciais e comportamentais ao longo da formação na 

graduação. Já o processo de Mentoring é um trabalho essencialmente profissional de 

acompanhamento de carreira pessoal, de forma técnica, emocional e estratégica, com o 

objetivo de ajudar um determinado profissional a alcançar seus resultados da melhor forma 

possível (SOUZA, 2008). 

Ante o exposto, o presente trabalho visa contribuir no enriquecimento das discussões 

acerca da percepção que os estudantes dos cursos Superiores Tecnológico do Instituto Federal 

do Piauí (Campus Teresina Central) têm sobre planejamento de carreira. O mesmo busca 

abordar a influência que o Instituto, como entidade de ensino, tem no planejamento de 

carreira de seus estudantes e a importância que tem esse tipo de planejamento, fazendo uma 

relação com a situação atual do pensamento dos estudantes no que tange suas ambições e 

realizações por meio de uma organização estratégica de sua própria vida e o que relata os 

estudiosos referentes ao tema, procurando entender o que eles imaginam a respeito de um 

planejamento de carreira, de identificar se há uma busca por orientação na criação e gestão 

deste planejamento.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi aplicada em sete cursos de tecnologias ofertados pelo IFPI (Campus 

Teresina Central), contemplando 21 (vinte e uma) salas de aulas, sendo a quantidade ideal e 

limite máximo para aplicação do número de formulário era 15 (quinze) por sala, no entanto, 

nas salas que não apresentavam essa quantidade foram aplicados com todos os presentes, 
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chegando a um total de 251 (duzentos e cinquenta e um) questionários. Cada questionário 

continha 5 (cinco) perguntas fechadas e divididas em duas categorias: na primeira categoria 

(questões de 1 (um) a 3 (seis) levou-se em consideração o grau de concordância, seguindo 

uma linha de opções baseada na escala tipo Likert Cunha (2007), constando os seguintes itens 

como respostas: discordo totalmente, discordo parcialmente, não concordo e nem discordo, 

concordo parcialmente, concordo totalmente. Todas, representadas, respectivamente, pelos 

números 1 (um), 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco). Na segunda categoria (questões 4 

(quatro) e 5 (cinco) foram apresentadas sentenças mais diretas, do tipo “sim” ou “não”.  

A pesquisa foi realizada no IFPI (Campus Teresina Central), em 21 (vinte e uma) 

turmas dos cursos de tecnologias em Gestão de Recursos Humanos, Alimentos, Secretariado, 

Radiologia, Geoprocessamento, Analise e Desenvolvimento de Sistema e Gestão Ambiental. 

O total de estudantes nas turmas entrevistadas foi de 251 (duzentos e cinquenta e um), dos 

quais 43 (quarenta e três) tiveram a disciplina planejamento de carreira entre suas ementas, 

enquanto que 208 (duzentos e oito) não tiveram a disciplina. O grupo com a disciplina em seu 

fluxograma e que já estudaram a mesma representa 17% (dezessete por cento) dos 

participantes, ou seja, todos do curso de Gestão de Recursos Humanos. O outro grupo, que 

não tem a disciplina em sua grade curricular, representa 82% (oitenta e dois por cento) dos 

participantes, distribuídos nos cursos citados acima. O fato de o próprio pesquisador ter 

aplicado os questionários contribuiu positivamente na eficácia da coleta. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa foi realizada a partir do questionário apresentado aos entrevistados, e a cada 

questão foi atribuído um gráfico que permite uma melhor visualização e interpretação dos 

resultados. 
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Figura 1. Atitude dos entrevistados acerca do Planejamento de Carreira. IFPI, 2016. 

 

A Figura 1 apresenta resultados são bem distintos, evidenciando que muitos alunos 

não planejam suas carreiras de maneira formal. Os estudantes mostram-se cautelosos aos 

responderem as perguntas, prova disso é que há uma crescente na escolha do item 3 (três) não 

concordo, nem discordo e a maioria assinalou o item 4 (quatro) concordo parcialmente. Ao 

que parecem muitos tem seus planos somente na cabeça e não no papel como esboça Oliveira 

(2009), afirmando que o plano de carreira é entendido como explicitação formal de um 

conjunto planejado, estruturado, sustentado e seqüencial de estágios que consolidam a 

realidade evolutiva de cada indivíduo, de forma interativa com as necessidades das empresas 

e do mercado de trabalho.  

Figura 2. Percepção dos entrevistados acerca da importância do suporte de um especialista no 
planejamento da carreira. IFPI, 2016. 
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Na Figura 2, observa-se que menos de 40% (quarenta por cento) dos estudantes que 

cursaram a disciplina no curso de Gestão de Recursos Humanos acham importante a 

orientação de um especialista em carreira, no caso um Coach. Faz-se necessário observar que 

os alunos do curso citado possuem conhecimentos satisfatórios para elaborar seus planos de 

carreiras, enquanto que os outros não. Já nos cursos de Alimentos com 70% (setenta por 

cento) e Geoprocessamento com 71% (setenta e um por cento) que apresentaram índices mais 

altos na pesquisa, ambos não possuem a disciplina na grade curricular. Porém, reconhecem a 

necessidade de serem guiado de forma estratégica por um especialista. 

Figura 3. Percepção dos entrevistados acerca da importância da mentoria no processo de 
planejamento de carreira. IFPI, 2016. 

 

No tocante à mentoria, nota-se respostas diversificadas, no entanto, a maioria dos 

estudantes, com mais 65% (sessenta e cinco por cento) optaram pelos itens (somando) 4 

(quatro) e 5 (cinco) concordo parcialmente ou concordo totalmente acreditando que um 

“mentor” possa ajudá-los a atingir mais resultados ao longo da vida, confirmando o que 

Vergara (2007), diz quando trata da Mentoria Natural e Intencional. No curso de Gestão de 

Recursos Humanos, o índice foi de 82% (oitenta e dois por cento) seguindo o mesmo 

raciocínio, somando-se itens 4 (quatro) e 5 (cinco) concordo parcialmente ou concordo 

totalmente é um número bastante positivo tendo em vista que são estudantes que conhecem os 

conceitos e a importância do “mentor” no processo de planejamento de carreira. 
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Figura 4. Nível de conhecimento dos entrevitados sobre planejamento de carreira. IFPI, 2016. 

 

No curso de Gestão de Recursos Humanos único, com a disciplina na grade curricular, 

93% (noventa e três por cento) do curso respondeu “SIM” (sabem o que é planejamento de 

carreira e sua importância para os profissionais). O curso de Alimentos ficou dividido com 

50% (cinquenta por cento) marcando “SIM” e outros 50% (cinquenta por cento) marcando 

“NÃO”, em Secretariado 89% (oitenta e nove por cento) não sabem o que é planejamento de 

carreira. Isto evidencia a necessidade da disciplina está presente na grade curricular dos 

demais cursos de tecnologias, visando melhorar os objetivos de forma prática no mercado de 

trabalho. 

Figura 5. Opinião do acadêmicos sobre a necessidade de inclusão da disciplina Planejamento 
de Carreira nos cursos de tecnologia do campus Teresina Central. IFPI, 2016.   
 

No tocante à visão dos entrevistados sobre a necessidade de inclusão da disciplina 

Planejamento de Carreira nos cursos de tecnologia do campus Teresina Central do IFPI, nota-

se que em seis dos cursos, a maioria com mais de 85% (oitenta e cinco por cento) 

responderam “SIM”, são a favor da implantação desta disciplina na grade curricular dos 
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cursos em tecnologias. Contudo, o curso de Gestão Ambiental se mostrou contrário a essa 

ideia apresentando 81% (oitenta e um por cento) responderam “NÃO”. Isso não condiz com 

os outros resultados apresentados pelo mesmo curso em outras questões, como é o exemplo 

da questão nove, quando perguntados se há uma ligação muito forte entre sucesso profissional 

e planejamento de carreira, os alunos responderam 100% (cem por cento) somando as 

respostas dos itens 4 e 5 (concordo parcialmente ou concordo totalmente). 

 

CONCLUSÕES 

A realização deste estudo teve por objetivo verificar a importância do planejamento 

individual de carreira dos estudantes de tecnologias do IFPI. Tendo em vista a inclusão, ou 

não, dessa disciplina em outros cursos além do curso de Gestão de Recursos Humanos. 

Constatamos que para se obter um projeto de vida mais completo e arrojado não é uma tarefa 

fácil, pois requer, num primeiro momento, um profundo autoconhecimento capaz de alicerçar 

o individuo na tomada de decisões na construção eficiente de seu plano de carreira, ficando 

simples focar no desenvolvimento das habilidades e talentos, despertando o interesse das 

instituições em adquirir, valorizar e reconhecer seus potenciais. 

A pesquisa mostrou que o IFPI tem uma tarefa muito importante no tocante à 

elaboração do planejamento de carreira dos seus alunos, contudo precisa dispor de 

ferramentas adequadas para o desenvolvimento desse tipo de suporte. Entretanto, com os 

resultados obtidos, observou-se que os discentes do IFPI estão cientes da importância do 

planejamento individual de suas carreiras, o que confirma a constatação de Bertero (2008), 

quando define que a carreira agora deixa de ser controlada pela organização, passando 

inteiramente ao controle do indivíduo. Como consequência, cabe a ele o papel de aprimorar-

se, progredir constantemente e mostrar-se empregável. 

Constatou-se ainda que o grupo dos alunos que estudam a disciplina demonstrou 

interesses semelhantes aos que não estudam a mesma, ou seja, antes de qualquer expansão da 

disciplina se faz necessário uma revisão completa do plano de disciplina atual focando o 

indivíduo e a empresa de maneira simultânea, isto por que alguns alunos de Gestão de 

Recursos Humanos afirmaram de maneira informal que a disciplina é voltada mais para o 

meio corporativo e empresarial. 

Através dos resultados obtidos, conclui-se que, embora os alunos tenham dúvidas 

quando da inserção de um profissional preparado para lhes orientar na elaboração de projeto 
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de vida, a maioria, melhor dizendo, mais de 85% (oitenta e cinco por cento) dos entrevistados 

se mostraram interessados na inclusão da disciplina planejamento de carreira nos cursos 

retratados nesse estudo que ainda não possuem a disciplina em sua grade curricular. 

Desta forma, podemos afirmar que este estudo atendeu de forma satisfatória os 

objetivos propostos inicialmente pelo trabalho em questão, mostrando-se muito importante, 

pois através dos resultados foi observado que o IFPI necessita tomar algumas atitudes quanto 

a oferta da disciplina planejamento de carreira, ampliação da oferta da disciplina para os 

demais cursos de tecnologia, melhorar os programas de extensão universitária e o incentivo á 

pesquisa cientifica, selecionar a forma mais eficiente os alunos dos cursos de tecnologia, 

trabalhar a motivação de seus estudantes para que elaborem seus planos de carreira de forma 

que atenda seus anseios ao longo da carreira profissional, incentivar seus alunos à produção 

cientifica. 

Por fim, as discussões sobre este tema não se encerram por aqui, muito há de se abordar 

ainda, tendo em vista a importância do ambiente acadêmico para o futuro profissional dos 

discentes. Na verdade muito pode ser explorado neste tema. Pode-se pesquisar aspectos como 

fatores que motivam a elaboração de um planejamento de carreira eficaz, o papel do IFPI 

enquanto formador de mão de obra profissional, bem como a importância de se ter 

ferramentas para gestão de carreira. 
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RESUMO: A Festa do Divino Espírito Santo é realizada Natividade e é uma das principais 
tradições do Estado do Tocantins. É um evento passado de geração a geração, de origem 
portuguesa, seguindo, ainda, tradições do império, acontece anualmente, desde 1904 e atrai 
turistas de várias localidades. É um evento social de cunho religioso e não há muitos estudos 
sobre como é desenvolvido o seu planejamento e organização. Deste modo o objetivo da 
pesquisa é analisar o planejamento e organização Festa do Divino Espírito Santo por parte da 
comunidade local, devotos, foliões e pela igreja, ocorrido de março a maio de 2016. A 
metodologia utilizada para elaboração deste artigo foi a pesquisa exploratória de método 
descritivo e bibliográfico, com estudo de campo. Como resultados foram observados que 
mesmo que não haja todas as etapas do planejamento sendo desenvolvidas, o evento é 
realizado em função da força de vontade da comunidade, que resiste às mudanças da 
sociedade contemporânea. 
Palavras–chave: turismo religioso, tradição  
 

PLANNING EVENTS RELIGIOUS: THE DIVINO ESPÍRITO SANTO 
PARTY IN NATIVIDADE – TOCANTINS 
 
ABSTRACT: The Divino Espírito Santo Party is accomplished Natividade and is one of the 
main traditions of the State of Tocantins. It is a past event from generation to generation, of 
Portuguese origin, following also traditions of the empire, held annually since 1904 and 
attracts tourists from various locations. It's a social event of a religious nature and not many 
studies on how developed your planning and organization. The objective of the research 
analyze the planning and organization Divino Espírito Santo Party by the local community, 
devotees, revelers and the church, which took place from March to May 2016. The 
methodology used for the preparation of this article was the exploratory descriptive method 
and bibliographic with field study. As a result it was observed that even though there every 
step of the planning being developed, the event is held on the basis of community of 
willpower, which resists changes in contemporary society. 
KEYWORDS: religious tourism, tradition 
 
INTRODUÇÃO 

Eventos são acontecimentos não rotineiros como celebrações, congressos, 

inauguração, evento religioso, cívico, folclórico, e todos aqueles que são criados para marcar 

alguma ocasião especial, ou para atingir metas e objetivos específicos podendo ser de cunho 

social, cultural ou corporativo. Além de comemorar um acontecimento, movimentam a 

localidade onde são realizados.  De acordo com Britto e Fontes (1997, p. 66) eventos são:  
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Todos os acontecimentos previamente planejados, organizados e coordenados de 
forma a contemplar o maior número de pessoas em um mesmo espaço físico e 
temporal, com informações, medidas e projetos sobre uma ideia, ação ou produto, 
apresentando os diagnósticos de resultados e os meios mais eficazes para se atingir 
determinado objetivo.  

Este trabalho abrange um evento social religioso, a Festa do Divino Espírito Santo que 

acontece em Natividade, Tocantins. O evento faz parte de uma das tradições do nosso país, 

utilizado oficialmente na maioria dos países pela região católica e teve sua origem no “século 

XIV, em Portugal” (IPHAN,2015), surgiu através de uma promessa da rainha, Dona Isabel de 

Aragão. A festa é uma tradição que ainda se cumpre em algumas regiões de Portugal e do 

Brasil, essa celebração acontece 50 dias após a Pascoa seguindo o calendário móvel cristão de 

acontecimentos religiosos, ela é uma festa também conhecida como festa de Pentecostes, pois 

comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo e sobre Maria, sua 

mãe e são consideradas práticas do catolicismo popular. 

Natividade, cidade onde o evento acontece tem aproximadamente 9 mil habitantes 

(IBGE, 2009), nasceu com a exploração do ouro. Foi fundada por Antônio Ferraz de Araújo e 

teve seu centro histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) em 1987. A cidade tem características do turismo de evento religioso, pois a cidade 

cultiva a miscigenação de raças e culturas revelando um povo que ostenta grande apreço as 

tradições, às atividades culturais e religiosas, aos hábitos e tradições locais presentes no 

cotidiano dos moradores do centro histórico. É segundo Dias (2003, p.17): 

O turismo religioso apresenta características que coincidem com o turismo cultural, 
devido à visita que ocorre num entorno considerado como patrimônio cultural, os 
eventos religiosos constituem-se em expressão cultural de determinados grupos 
sociais ou expressam uma realidade histórico-cultural expressiva e representativa de 
determinada região. Mas também se deve ter em conta que as motivações não são 
exclusivamente culturais, já que, para falar de turismo religioso, devem estar 
presentes também as motivações religiosas.  

A Festa do Divino Espírito Santo é um evento social de cunho religioso que “acontece 

em Natividade desde 1904, mas a origem da celebração vem do século XIV, em Portugal” 

(IPHAN, 2015) ela é uma festa que não se tem muitos estudos sobre como é feito sua 

organização. Por essa razão, a pesquisa procura analisar o planejamento e organização do 

evento por parte da comunidade local, devotos, foliões e o padre.   

Este um evento importante para o Tocantins, pois é secular, passado de geração a 

geração, e acontece anualmente, atraindo turistas de diversas localidades para participar do 

evento. De acordo com o Jornal Conexão Tocantins (2015) Natividade é a principal 

representante do turismo religioso no Estado.   
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Através do festa percebe-se que há uma intensa relação de fé entre as pessoas e seu 

padroeiro, que é refletida no empenho e dedicação em realizar a cada ano uma festa melhor 

que a outra, é também a oportunidade que os participantes encontram de agradecer ao Divino 

Espírito Santo pelas graças alcançadas.  

Para tanto, o objetivo dessa pesquisa visa analisar o planejamento e a organização deste 

evento ocorrido desde o início das folias no dia 27 de março e finalizado no dia 15 de maio de 

2016 com a Festa do Divino Espírito Santo. A metodologia utilizada para a elaboração desde 

trabalho é a pesquisa exploratória de método descritivo e bibliográfico e é classificada como 

pesquisa qualitativa com coletas de dados e perguntas abertas com os organizadores da festa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada nesse trabalho foi um estudo exploratório de método 

descritivo e bibliográfico, visando descrever fatos sobre a Festa do Divino Espírito Santo, 

bem como analisando através de documentos e artigos já publicados sobre o referente a 

assunto.  De acordo com Cervo (2007 p.61-62):  

A pesquisa descritiva observar, registrar, analisar e correlaciona fatos ou fenômenos 
sem manipula-los. Procura descobrir, com a maior precisão possível, a frequência 
com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e 
suas características. Buscar conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na 
vida social, política, econômica e demais aspectos do comportamento humano, tanto 
do indivíduo tomado isoladamente como de grupos e comunidades mais complexas.  

Ainda segundo Cervo (2007 p. 60) a pesquisa bibliográfica “procura explicar um 

problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses”. A 

pesquisa bibliográfica pode ser realizada independentemente ou como parte da pesquisa 

descritiva ou experimental. Em ambos os casos busca-se conhecer e analisar as contribuições 

culturais ou cientificas do passado sobre determinado assunto, tema ou problemática. 

Este trabalho foi classificado como pesquisa qualitativa, pois foi utilizada a técnica de 

coleta de dados, formulários, observações e entrevistas abertas com os organizadores da Festa 

do Divino Espírito Santo do ano de 2016, entre esses entrevistados há foliões, devotos, o 

padre e pessoas que contribuem para a organização do Festa do Divino Espírito Santo.  

Na entrevista foram feitas algumas perguntas para que o objetivo do artigo fosse 

concretizado. Dentre as perguntas realizadas, estiveram as seguintes: a) como a programação 

do evento é divulgada; b)como é definido o projeto e o planejamento de todas as atividades 

que serão desenvolvidas no evento; c) quem é  o responsável principal pelo projeto e o 
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planejamento do evento; d) como é feita a captação de recursos financeiros por parte da 

comunidade local para a elaboração da festa; e) o que são as folias e existe algum sorteio para 

a escolha de quem vai participar das folias; f) quem são os responsáveis pela 

operacionalização do evento e do atendimento durante a festa para os participantes; g) quem 

são os responsáveis pela montagem e desmontagem da estrutura do evento; h) como são os 

acertos financeiros, como são adquiridas as roupas utilizadas no cortejo do imperador que 

acontece na Festa do Divino Espírito Santo; i)  quais são os alimentos oferecidos durante a 

festa;  j) qual o interesse por parte da comunidade local pela continuidade do evento.  

Através dessas perguntas conseguimos, responder o nosso objetivo, que é relatar o 

planejamento e a organização da Festa do Divino Espírito Santo que aconteceu no ano de 

2016 na cidade de Natividade, Tocantins 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Festa do Divino Espírito Santo é um evento que acontece em Natividade desde 1904 

e vem mantendo essa tradição até os dias atuais onde a comunidade, devotos e foliões se 

reúnem juntamente com os organizadores principais para realização da festa. Durante a 

realização da festa na localidade há uma movimentação de turistas e visitantes atraídos pela fé 

e devoção. 

Esse tipo de turismo é conhecido como turismo religioso, sendo ele diferente dos 

outros segmentos de mercado do turismo, e um segmento que está em alto crescimento e 

fortalece cada vez mais os países católicos.   

A Festa do Divino Espírito Santo segue o calendário móvel cristão de acontecimentos 

religiosos que está ligado ao turismo religioso das cidades receptoras de fluxos turísticos. A 

preparação do evento inicia - se sempre um ano antes, na Igreja Matriz, no mesmo dia da festa 

de coroação do Imperador atual, com o sorteio do novo Imperador, Capitão do Mastro e 

festeiros do ano seguinte, transmissão, essa, feita durante a missa de Pentecostes. É neste 

mesmo dia que alguns despachantes de folia se anunciam dizendo se vão ou não soltar alguma 

folia, para ajudar o Imperador e o Capitão do Mastro com arrecadações de mantimentos 

durante o giro de folias. A partir deste sorteio um ano antes, que é dado o pontapé inicial da 

festa começando com o giro de folias, durante 40 dias, no domingo de Páscoa, onde homens 

montados a cavalo, percorrem a zona rural e municípios vizinhos levando a mensagem de 

cristo ressuscitado, através de cantigas, da pregação do evangelho e arrecadando dinheiro e 

donativos para a realização da festa. 
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E através da pesquisa de campo realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2016 com dez 

organizadores da Festa do Divino Espírito Santo de 2016 foram gerados resultados 

importantes para a organização e planejamento do evento. Contatou-se que as folias são 

manifestações religiosas e culturais, que acontecem através de longas jornadas festivas, por 

meio da participação de fiéis da igreja católica que geralmente são em média de 12 a 15 

homens, o giro de folias acontecem durante 40 dias, onde as 3 folias saem pelo interior da 

cidade pregando o evangelho, cantado e visitando as casas e as fazendas, e como forma de 

agradecimento em receberem  os foliões, as pessoas doam alimentos ou animais para os 

foliões entregarem ao Imperador no termino das folias que acontece em frente à igreja Matriz, 

essas  doações são para ajudar na elaboração do festa. 

A principal divulgação do evento social de cunho religioso é são através das folias e 

depois por cartazes, folders, carros de som, em alguns casos é divulgado pela TV local, 

transmitido pelo jornal Jaime Câmera. Mas para se alcançar uma maior quantidade de público 

em um evento é necessário a utilização de vários meios de comunicação, e dentre os diversos 

meios de comunicação que o evento utiliza é aconselhado também a divulgação em rádios e 

redes sociais.  

Para a realização da Festa do Divino Espírito Santo houve um planejamento das 

atividades desenvolvidas, onde este planejamento aconteceu através do Conselho Paroquial 

juntamente com os principais responsáveis pela festa (Imperador e o Capitão do Mastro) e 

toda a comunidade envolvida na festa.  

Foi verificado que este é um evento que não possui um pré-projeto definido para sua 

execução todos os anos, devido ser um evento tradicional e os festeiros acreditam que não há 

necessidade da elaboração de um pré-projeto definido utilizando um check list e todos os 

procedimentos necessários para a elaboração de um evento. Dentro do planejamento dos 

organizadores foram feitas apenas algumas reuniões com a comunidade, festeiros e a igreja 

para decidirem quem vai coordenar ações para elaborar a Festa.   

Sabe-se da importância da elaboração de um pré-projeto para o evento, e a melhor 

forma de organizar e planejar este evento seria a definição desse pré-projeto pois todas as 

atividades desenvolvidas orientariam os festeiros dos anos consecutivos e ajudaria a melhorar 

a cada ano o evento, além de conseguirem constatar os pontos positivos e negativos que 

ocorreram do evento.  
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Através das pesquisas, pode-se constar que a captação do recurso financeiro para 

elaboração do evento é feita através do giro de folias, da esmola geral, das doações de 

comerciantes e da comunidade local, além desses patrocínios, o maior valor patrocinado vem 

da própria família dos festeiros. Identificou-se que até o ano de 2013 o governo do Estado do 

Tocantins contribuía financeiramente para realização da Festa do Divino Espírito Santo, mais 

infelizmente em alguns anos este benefício não chegou até os organizadores responsáveis pelo 

evento. Já a prefeitura do município contribui com a limpeza da cidade após o término do 

evento, porém isso depende da gestão da prefeitura.  

Em geral, os patrocínios recebidos não precisam ser necessariamente financeiro, 

podendo ser também material ou na ajuda braçal para organização do evento, sendo que todos 

são fundamentais para a realização do evento. Então para que um evento seja executado é 

crucial os recursos financeiros para pagar todas as despesas, fornecedores, e assim obter 

resultados satisfatórios.   

Em relação à estrutura operacional do evento, quanto à montagem e desmontagem da 

infraestrutura do evento, constatou-se que essa atribuição é de responsabilidades dos festeiros 

e dos fornecedores pagos para a execução deste tipo de serviço. Mais foi observado que a 

maior parte da mão obra é voluntária, realizada pelas pessoas da comunidade. Há forte 

presença da comunidade como voluntária, totalmente envolvida no evento. Dentre várias 

atividades, no dia do evento principal, a comunidade trabalha servindo alimentos e bebidas 

típicas aos turistas, visitantes e a comunidade em geral que participaram do evento.   

Como todo evento tradicional, onde a comunidade está envolvida, a mesma oferece os 

principais alimentos e bebidas típicas que são servidos durante a festa, tais como: licores, 

refrigerantes, paçoca de carne de sol, bolos de arroz, bolos de mãe, pipocas (peta), amor-

perfeito, biscoitos do céu, bolachas. Durante o dia, para as pessoas que auxiliam na 

organização da festa os festeiros oferecem almoço servindo: arroz, feijão tropeiro, carne 

assada, saladas, sucos e refrigerante.  

Como constatado o Imperador é o principal responsável pelo Festejo, ele tem 

responsabilidade de pagar todas as despesas do evento. Através da pesquisa podemos 

observar que sem um relatório do pré - evento fica impossível fazer um de pós-evento, onde 

as pessoas poderiam avaliar o evento e analisar como foi e o que deve ser melhorado.  Alguns 

festeiros fazem apenas relatórios sobre todas as despesas e obrigações dentro do evento. Sobre 

a vestimenta utilizada no cortejo do Reinado do Imperador, muitas são alugadas pelas 
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próprias pessoas convidadas pelos festeiros, para participarem desse momento, e em alguns 

casos o Imperador ajuda com dinheiro. 

Verificou-se que durante alguns anos não acorreu à festa por motivos religiosos, onde 

as folias que saíam para pregar o evangelho estavam desviando do principal motivo de suas 

jornadas, utilizando-se de consumo de álcool e tal processo não foi aprovado pela igreja. 

O maior significado que a festa tem para a comunidade está relacionado às crenças 

religiosas, muitos devotos do Divino que já realizaram a festa relatam receber graças através 

de sua fé no Divino. O evento social se tornou tradição na cidade, assim como no Estado e até 

hoje nunca perdeu seu valor simbólico, muita pelo contrário, todos os anos só aumenta a 

quantidade de pessoas interessadas em participar do sorteio para ser o Imperador e Capitão do 

Mastro do ano seguinte e desenvolver um evento cada vez melhor.  

 

CONCLUSÕES 

Mediante os fatos expostos, concluímos que os eventos religiosos são essenciais para 

que exista a preservação da cultura e da identidade regional. A Festa do Divino Espírito Santo 

que ocorre em Natividade mobiliza foliões, devotos e sobretudo a comunidade local. Os 

nativitanos que a cada ano renovam sua espiritualidade e mesmo que a temática do evento 

seja a mesma todos os anos, fica claro que a renovação da fé, bem como o sentimento de “se 

descobrir” pertencente à uma comunidade e suas raízes são fatos notórios.  

A experiência de vivenciar este momento que a comunidade se envolve é única e só 

assim é possível entender o quanto a Festa do Divino Espírito Santo é importante para a 

comunidade, pois faz parte do seu patrimônio, da sua origem e da sua história, além de ser 

uma das principais manifestações culturais do estado do Tocantins.  E a mobilização da 

comunidade em torno da festa comprova a importância do simbolismo religioso que é o 

Divino para a comunidade e tudo isso é visto como uma tradição, onde a união, a força, a fé e 

o acreditar na cultura, trazem esse resultado.  

A tradicional Festa do Divino Espírito Santo merece ter um planejamento e uma 

organização adequada para se alcançar resultados satisfatórios e para que a comunidade tenha 

orgulho de participar e ajudar na execução deste evento. E as informações obtidas essa 

pesquisa, através dessa vasta coleta de dados contribui na orientação das próximas festa do 

Divino que aconteceram nos anos seguintes, para que haja um melhor planejamento e 

organização da mesma.  

Enfim, a organização da Festa do Divino Espírito Santo é realizado em favor da 

conservação da espiritualidade, da fé e identidade da comunidade. Mesmo que não haja todas 
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as etapas do planejamento sendo desenvolvidas, o evento é realizado em função da força de 

vontade da comunidade.  Festa do Divino Espírito Santo resiste aos desafios da sociedade 

contemporânea, mesmo com advento de novas tecnologias junto à juventude. Afinal, mesmo 

inserida em um mundo cada vez mais globalizado, competitivo e individualista, ainda assim 

os jovens se fazem presentes nessa procissão de fé, que é reconhecida não apenas 

regionalmente, mas também em nível nacional e continuam com essa tradição passada de 

geração em geração. 
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RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo de discutir e propor práticas de planejamento 
estratégico para assegurar aos alunos do IFTO - Campus Porto Nacional, condições de 
permanência e conclusão com êxito, com base no método PES. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória e descritiva, com base documental e bibliográfica. Realizou-se um estudo de caso 
no IFTO - Campus Porto Nacional.  Para levantamento dos dados, utilizou-se o Grupo Focal. 
Ficou evidente a importância da participação dos atores envolvidos e da abordagem 
situacional das atividades desenvolvidas. Concluiu-se que o PES expôs problemas e suas 
causas e, por fim, proporcionou ações estratégicas efetivas. A proposta ainda demonstrou a 
necessidade do envolvimento de outros atores e do comprometimento de todos no 
desenvolvimento das atividades. 
Palavras–chave: PES, gestão estratégica, evasão escolar 
 

SITUATIONAL STRATEGIC PLANNING: THE CASE OF IFTO 
CAMPUS PORTO NACIONAL 
 
ABSTRACT: This paper aims to discuss and propose strategic planning practices to ensure 
students of the IFTO - Campus Porto Nacional, conditions of stay and successful conclusion, 
based on the PES method. This is an exploratory and descriptive research, with bibliographic 
and documental databases. We conducted a case study in the IFTO - Campus Porto Nacional. 
For data collection, we used the focus group. It turned important the participation of 
stakeholders and the situational approach of the activities. It was concluded that the PES 
stated problems and their causes, and finally gave effective strategic actions. The proposal 
demonstrated the need for the involvement of other actors and also the commitment of all in 
the development of their activities. 
KEYWORDS: PES, strategic management, school dropout 
 
INTRODUÇÃO 

A Educação no Brasil, em termos quantitativos, tem passado por um avanço 

significativo, mas ainda tem sido alvo de críticas, inclusive de organismos internacionais, 

devido à sua incapacidade de formar com qualidade. Certamente, existem vários fatores que 

justificam essa deficiência, sendo suas consequências mais evidentes que suas causas.  

Um dos motivos que contribuiu para o estado de recessão pelo qual o país está passando 

está relacionado a pouca instrução do trabalhador brasileiro. Sua produtividade não está 

acompanhando o ritmo de crescimento anual do valor do salário mínimo, que tem sido 

reajustado sempre com um percentual acima da inflação. Assim, fica evidente que o aporte de 

conhecimento é uma necessidade iminente para o desenvolvimento sustentável do país. 
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 Entretanto, as políticas públicas de educação implementadas não têm caminhado nesse 

sentido. São políticas pouco compatíveis às reais necessidades da população. O ambiente 

escolar não é atrativo, não é suficiente para manter o aluno, muito menos assegurar a ele uma 

formação de qualidade. Esse contexto vem perpetuando um problema que tem acometido as 

escolas públicas há décadas, a evasão escolar. O aluno abandona a escola, e esta, por sua vez, 

passa a ter sua estrutura subaproveitada devido ao número reduzido de alunos.  

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia fazem parte de uma política 

de ampliação do ensino profissional no país. O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) foi 

criado no âmbito do sistema federal de ensino, em 29 de dezembro de 2008, através da Lei nº 

11.892, que também instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica. Na verdade, os Institutos Federais são fruto de um profundo processo de 

reformulação administrativa, funcional e de expansão das antigas Escolas Técnicas Federais. 

Buscando equilibrar a relação custo/benefício, o presente trabalho propõe, através da 

aplicação do Planejamento Estratégico Situacional (PES), compreender quais são os fatores 

determinantes da evasão no Campus do IFTO de Porto Nacional. Para tanto, considera-se o 

contexto que envolve a meta 2 do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2015/2019, 

que diz respeito à evasão dos alunos (BRASIL, 2015).  

O Campus do IFTO de Porto Nacional nasceu na conjuntura do processo de expansão 

da rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, por meio da Portaria nº 102 de 29 de 

Janeiro de 2010 do Ministério da Educação publicada no Diário Oficial da União de 1º de 

fevereiro de 2010. Iniciou as atividades em agosto do mesmo ano. As taxas de evasão do 

Campus vêm regredindo desde sua criação, conforme dados extraídos do Censo da Educação 

Superior/Inep referentes aos anos de 2010 a 2013. A evasão média está em 41,32%, no 

entanto é importante ressaltar que, conforme os dados mais atuais disponíveis, no ano de 2013 

a taxa média anual ficou em 24,56%. 

Esse trabalho tem o objetivo de discutir e propor práticas de planejamento estratégico, 

para assegurar aos alunos do Campus Porto Nacional, condições de permanência e conclusão 

com êxito, com base no método PES. Para isso pretendeu-se: identificar os problemas, os nós 

críticos e as estratégias de melhorias da meta que visa evitar a evasão; analisar a visão dos 

diferentes atores, coordenadores e professores responsáveis pelo desenvolvimento das 

atividades que constituem o contexto da meta e finalmente; propor ações relacionadas a partir 

da percepção dos diferentes atores, professores e coordenadores, responsáveis pelo 

desenvolvimento das atividades específicas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, com base documental e bibliográfica. 

Buscou-se uma metodologia que se mostrasse compatível, que servisse de plataforma para a 

busca das informações necessárias ao entendimento do problema. Decidiu-se que o estudo de 

caso é a estratégia que contempla, de forma mais completa, as necessidades desse trabalho. 

 A etapa do estudo de caso foi formada por quatro linhas principais: realização das 

entrevistas, realização de grupos de foco, identificação dos problemas e de seus nós críticos e 

identificação das estratégias sugeridas. Os dados para a abordagem qualitativa foram 

coletados por meio de um roteiro de entrevista. No entanto, o ponto central, dentre os métodos 

utilizados, foi a realização de grupos de foco, que proporcionou a participação dos atores 

envolvidos no desenvolvimento da meta 2 do PDI. Foram estabelecidos cinco grupos de foco 

conforme os setores responsáveis pela realização das atividades para o cumprimento da meta, 

que envolvem todas as coordenações pedagógicas, professores orientadores e as coordenações 

que dão suporte ao pedagógico. 

 A procura por um tipo de planejamento que proporcionasse a participação dos diversos 

atores envolvidos no contexto de uma ação, de maneira mais efetiva, articulando técnica com 

política, fez com que Carlos Matus (1991) propusesse o Planejamento Estratégico Situacional 

(PES).  O PES foi idealizado para ser uma alternativa ao planejamento tradicional. Figueiredo 

Filho e Müller (2002) afirmam que o planejamento tradicional é limitado, não se preocupa 

com a avaliação da ação, considera que a realidade é imutável e que há somente uma 

explicação da realidade, que é a explicação correta. Assim, não há necessidade de avaliar e 

corrigir a ação.  

 A solução de um problema está vinculada ao seu correto entendimento e à formulação 

de uma estratégia adequada para interpretá-lo. Problemas complexos não podem ser 

resolvidos com modelos simplistas, que geralmente escondem a realidade. O PES veio para 

tratar os problemas de sistemas complexos, como as organizações sociais, sujeitos a diversos 

tipos de incertezas. É um modelo flexível e se adapta às diversas situações, pois não opera 

com receitas prontas, busca realizar análises situacionais para orientar o gestor no decorrer da 

ação (IIDA, 1993). Através da metodologia do PES, é admitido que exista a participação de 

outros atores, e que na explicação situacional, o ator reconhece que seu modo de explicar a 

realidade não é único (FIGUEIREDO FILHO; MÜLLER, 2002). 

  Para atender aos pressupostos do PES, Matus (1991) estabelece o que chama de 

dinâmica de quatro elementos, que constituem o processo que distingue o enfoque situacional. 

O primeiro momento, o explicativo, refere-se “à construção de explicações para fundamentar 
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a própria ação e inferir e compreender a ação dos oponentes. A apreciação da situação conduz 

aos objetivos, e os objetivos à seleção de problemas e ao aprofundamento da explicação 

situacional” (MATUS, 1991, p. 41). 

 No segundo momento, normativo ou prescritivo, estabelece-se a seleção das operações 

e ações que deverão ser implementadas para atingir os objetivos. A incerteza e as surpresas 

são fatores que determinam a possibilidade de diversos cenários e planos de contingência. 

Assim, a situação-objetivo de um plano sempre está vinculada à ocorrência de um cenário 

(MATUS, 1991). 

 O terceiro momento, estratégico, se refere a explorar diferentes modos de jogar, 

considerando os diversos atores, para agregar viabilidade ao plano concebido. É necessário 

proporcionar um ambiente com condições políticas para a ação econômica. E dar condições 

econômicas para a ação política é fundamental (MATUS, 1991). 

 O quarto momento, tático-operacional, é a hora da ação, que por sua vez deve ser uma 

adaptação do plano às circunstâncias do momento. É a vez de dispor de um sistema de direção 

estratégica que envolve um processo técnico-político. Esse momento do jogo exige 

responsabilidade e criatividade nas operações. (MATUS, 1991) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Aplicação da metodologia PES ao programa de desenvolvimento institucional (PDI) – 

2015/2019  

 Tomando como referência a teoria do Planejamento Estratégico Situacional, apresenta-

se o estudo de uma meta do PDI 2015/2019 para o Campus de Porto Nacional do IFTO. A 

seleção desse objeto foi realizada em conjunto com o gerente e o coordenador de 

administração do Campus.    

1. Momento explicativo: explicando a realidade 

 Este é o momento em que se busca entender e explicar o contexto situacional do 

planejamento. O problema selecionado é explicado e descrito conforme suas manifestações 

imediatas e causas, ou nós-críticos (BIRCHAL, 2010). Para atender ao principal critério 

estabelecido pela doutrina do PES, observou-se a percepção dos atores envolvidos no 

desenvolvimento das atividades relacionadas ao objetivo estratégico: assegurar aos alunos 

condições de permanência e conclusão com êxito. Para tanto, foram selecionados os grupos 

de foco: as coordenações e os professores orientadores, responsáveis pelo desenvolvimento 

das atividades.   Na oportunidade estavam presentes o Presidente da Comissão de elaboração 
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do PDI 2015/2019 para a rede IFTO e os coordenadores representantes das pastas envolvidas 

no processo.  

1.1. Identificação dos problemas 

 Certamente o Plano de Desenvolvimento Institucional que se refere ao quadriênio 

2015/2019, assim como qualquer planejamento estratégico, estabelece um objetivo estratégico 

para o qual todos devem convergir, além das metas e atividades específicas. Conforme as 

estratégias propostas pelo PES busca-se identificar os problemas referentes a cada atividade 

desenvolvida, que contemplam o objetivo estratégico.    

1.2. Seleção e descrição dos problemas e identificação dos nós críticos 

 Os problemas apontados foram discutidos pelos diversos atores envolvidos. Alguns se 

repetiram e outros foram considerados de baixa relevância. Assim, foram selecionados os 

problemas de maior destaque e importância, dando prosseguimento às etapas do PES. Depois 

de estabelecidos os problemas, buscam-se determinar os agentes causadores, “os nós críticos”. 

Para Gentilini (2014) é um momento importante do PES, pois esses se constituem em 

causalidades e determinações geralmente interligadas e inter-relacionadas, sobre os quais 

incidirão os projetos de ação e as operações do plano, de modo que se não forem corretamente 

analisadas, poderão levar a ações e projetos ineficazes.  

Problema 1: Falta de informatização dos dados acadêmicos e do processo seletivo dos 

bolsistas do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) – para acompanhamento 

da taxa de evasão e retenção escolar. 

a) Descritor: apesar da Coordenação de Registros Escolares (CORES) dispor das 

informações sobre os acadêmicos, não existe uma integração entre os setores para que 

tais informações sejam compartilhadas; 

b) Nós críticos: Planejamento de TI não contempla integração de setores.  

Problema 2: Atribuições indefinidas nos setores. 

a) Descritor: Não há definição clara dos papéis nos setores envolvidos; 

b) Nós críticos (possíveis causas): Falta de reuniões para estabelecer os papéis dos 

colaboradores nos setores envolvidos com auxílio financeiro aos alunos. 

Problema 3: Sobrecarga ao Serviço Social de atribuições relacionadas ao PNAES. 

a) Descritor: existe apenas um assistente social que é o responsável por todas as 

atividades de levantamento sócio econômico dos interessados nos programas 

assistenciais; 

b) Nós críticos (possíveis causas): quadro insuficiente de profissionais para execução e 

avaliação dos serviços e programas da Assistência Estudantil. 
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Problema 4: Dificuldade do acompanhamento das atividades de estágio. 

a) Descritor: os alunos estagiários não recebem devido acompanhamento dos professores 

orientadores para o desenvolvimento das atividades propostas para o estágio; 

b) Nós críticos (possíveis causas): indisponibilidade de tempo dos professores 

orientadores para acompanhamento de estagiários nas atividades. 

Problema 5: Ausência ou falta de professores. 

a) Descritor: a falta de professores ao trabalho sem justificativa é um fato recorrente no 

dia a dia da instituição; 

b) Nós críticos (possíveis causas): falta de atitude mais enérgica da gestão com faltosos. 

Problema 6: Muitos papéis (burocracia). 

a) Descritor: o processo que viabiliza o estágio junto às empresas é burocrático, gerando 

grande quantidade de documentos; 

b) Nós críticos: normas e procedimentos deficientes do processo de estágio. 

Problema 7: Empresas que ainda não admitem estagiários. 

a) Descritor: existem empresas que desenvolvem atividades compatíveis às atividades 

estudadas nos cursos do IFTO Campus Porto, no entanto não se dispuseram a aceitar 

estagiários da instituição;  

b) Nós críticos: empresas desconhecem o verdadeiro objetivo do estágio.  

Problema 8: Pouco interesse dos alunos que precisam da monitoria. 

a) Descritor: maioria dos alunos que sentem dificuldades no desenvolvimento das 

atividades não procura suporte da monitoria;  

b) Nós críticos: falta de motivação dos alunos para procurarem suporte de monitoria. 

Problema 9: Falta de espaço no site do Campus para assuntos de estágio. 

a) Descritor: não há espaço no site do Campus destinado a disponibilizar formulários e 

legislação relacionados ao estágio. Para ter acesso aos formulários o aluno necessita se 

dirigir à Coordenação de Integração da Instituição com Empresa e Comunidade 

(CIEC); 

b) Nós críticos (possíveis causas): dependência do departamento de TI para abertura de 

espaço para CIEC no site da instituição. 

2. Momento normativo 

 Após a apresentação do contexto no qual os problemas são apresentados pelos atores 

envolvidos, chega-se ao momento de identificar as causas dos problemas e estabelecer as 

estratégias de melhorias. 

2.1. Relação dos nós críticos identificados  
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Os nós críticos são considerados as causas dos problemas e, para serem estabelecidos, 

deve-se atentar para seus impactos. Sua eliminação deve exercer efeito significativo sobre o 

problema. Os nós críticos apresentados no tópico anterior (itens b) foram então relacionados, 

com o objetivo de dar prosseguimento ao PES, em sua próxima etapa, o momento estratégico.  

2.2. Estratégias de melhorias 

Na discussão com os atores envolvidos no PES foram propostas inúmeras estratégias de 

melhorias, buscando atacar os nós críticos (possíveis causas) que tinham como efeito 

inúmeros problemas relacionados à meta 2 do PDI, assegurar aos alunos condições de 

permanência e êxito.  

3. Momento estratégico 

Trata-se do momento em que os atores envolvidos estabelecem quais estratégias de 

melhoria serão implementadas para atacar os problemas selecionados previamente. Para tanto, 

é importante que haja, não apenas compatibilidade, mas também viabilidade das estratégias 

propostas. Para atender a esse critério, buscaram-se selecionar as estratégias que fossem 

exequíveis. Seguem as propostas e os respectivos atores envolvidos. 

 Buscar apoio estratégico da Direção reivindicando maior participação da Área de TI nas 

ações que envolvem Estágio e Assistência Social. (Direção do Campus, Coordenação de 

Assistência ao Estudante (CAE) e Coordenação de Tecnologia da Informação (CTI)). 

 Solicitar junto ao setor de TI a possibilidade de integração dos sistemas da Coordenação de 

Registros Escolares (CORES) e CAE. (CAE, CTI e CORES). 

 Criar calendário de reuniões e encontros periódicos para melhor definição, discussão e 

disseminação do papel de cada técnico, professor e setor envolvido nas ações de estágio e 

Assistência Estudantil. (CAE, CTI, Colegiados dos cursos envolvidos e Coordenação de 

Integração da Instituição com Empresa e Comunidade (CIAC)). 

 Requerer alocação de profissionais para os programas de Assistência Estudantil. (CAE, 

Colegiados dos cursos, Direção do Campus, Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP)). 

 Conscientizar os professores e, se necessário, discutir compensações e/ou exigibilidade de 

envolvimento no estágio para aumentar o número de professores orientadores. (Colegiados 

dos cursos envolvidos, CIAC, Direção do Campus). 

 Discutir junto à Direção e Colegiados, normativas e punições para faltas de docentes sem 

justificativa e exigência de reposição dessas faltas. (Colegiados dos cursos envolvidos, 

CIAC, Direção do Campus, CGP). 
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 Rever normas e procedimentos de Estágio, buscando simplificação e eliminação do 

acúmulo de papeis que não agregam valor ao processo. (colegiados dos cursos envolvidos, 

CIAC, Direção do Campus). 

 Conscientizar e esclarecer aos alunos o funcionamento e importância das monitorias, 

fazendo com que haja envolvimento desde o ingresso no curso. (Direção do Campus, 

colegiados dos cursos envolvidos, representantes discentes). 

 Reivindicar junto a TI espaço para o Setor de Estágio no site institucional, disponibilizando 

ao aluno informações sobre normas de ingresso e vagas de estágio. (Direção, CIAC, CTI). 

 Buscar novos canais de divulgação para o Estágio e Assistência Estudantil, objetivando 

maior proximidade e interação com o aluno. (CIAC, colegiados dos cursos envolvidos, 

representantes discentes, Diretoria de Comunicação). 

 Estimular a participação de representantes dos alunos em reuniões dos Colegiados, Setor 

de Estágio e Assistência Estudantil. (CAE, colegiados, representantes discentes, CIAC). 

 Realizar contatos e visitas em empresas, buscando firmar novos convênios de estágio. 

(colegiados dos cursos envolvidos, representantes discentes, CIAC). 

 

CONCLUSÕES 

 Neste trabalho foi possível verificar a importância e efetividade da aplicação do 

método PES numa situação prática. A definição dos grupos de foco foi o ponto central para o 

desenvolvimento da pesquisa, pois foram eles os responsáveis por apontar os problemas e 

sugerir soluções para os mesmos. Os grupos de foco foram estabelecidos conforme os 

responsáveis previstos pelo PDI para o desenvolvimento das atividades referentes à meta 2. 

Assim, buscou-se uma avaliação situacional da meta, onde a participação efetiva mostrou que, 

no jogo, cada jogador quer que sua posição prevaleça em detrimento das opiniões dos 

jogadores dos outros grupos de foco. 

 Durante o processo de seleção dos problemas para estudo, apenas o grupo de foco 

representado pela Coordenação de Integração da Instituição com a Empresa e Comunidade 

(CIEC) não teve nenhum dos seus problemas selecionados para estudo. Este fato deve ser 

destacado para evidenciar que o PES trata-se de um processo político, em que os argumentos 

são importantes para o convencimento dos participantes em acatarem as opiniões, fazendo 

com que elas sejam selecionadas para o estudo.    

 O grupo de foco representado pela Coordenação de Assistência ao Estudante (CAE) 

foi o que apontou a maior quantidade de problemas, sendo que quatro deles foram 

considerados de maior importância e assim foram selecionados para as próximas etapas do 
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PES. O jogador representante desse grupo de foco demonstrou força ao apresentar 

argumentos para que seus apontamentos fossem contemplados para os estudos mais 

aprofundados.  

 É relevante ressaltar também a importância do momento de apontar os nós críticos, 

possíveis causas, para cada um dos problemas selecionados. Assim, ao contrário do 

planejamento tradicional, os problemas serão atacados em suas causas, evitando os 

improvisos que são responsáveis por desperdícios e não resolve o problema definitivamente.  

 No momento de estruturar as estratégias de melhorias, o método PES também se 

mostrou efetivo no sentido de determinar a viabilidade das propostas, pois considera um fator 

importante que está relacionado à zona de governabilidade, ou seja, até que ponto a proposta é 

exequível. Uma proposta não é apenas uma contraposição a um determinado problema, mas 

sim parte de um conjunto de ações que visam atacar suas causas. 

 Para implementar as ações estratégicas verificou-se a necessidade do envolvimento de 

outros atores e de um maior comprometimento de todos no desenrolar das atividades. Assim, 

outros setores foram considerados estratégicos e passaram a fazer parte desse processo.   

 O PES mostrou-se efetivo no cumprimento da meta 2 do PDI 2015/2019. A avaliação 

situacional mostrou-se plenamente compatível com a necessidade de avaliar o 

desenvolvimento das atividades, visto que os cursos são semestrais, exceto os do Ensino 

Médio, impondo assim uma dinâmica que requer agilidade nas ações.  
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo analisar o processo de tomada de decisão 
financeira e a relação com os níveis de alfabetização financeira de noivas de João Pessoa, 
Paraíba. Trata-se de um estudo aplicado, de abordagem quantitativa, com objetivo descritivo. 
No que se refere aos procedimentos, classifica-se como levantamento. A coleta dos dados 
ocorreu por meio de um questionário aplicado a noivas de João Pessoa. Na análise dos dados, 
foi utilizada amostra probabilística simples e estatística simples. Para obtenção dos resultados, 
foram avaliados o perfil sociodemográfico das noivas, o planejamento do casamento, a atitude 
financeira, o comportamento financeiro e o conhecimento financeiro. Os resultados obtidos 
demonstraram que as noivas possuem um baixo nível de alfabetização financeira, o que afeta 
diretamente o processo de tomada de decisões financeiras. 
Palavras–chave: alfabetização financeira, atitude financeira, casamento, comportamento 
financeiro, conhecimento financeiro  
 
 

PLAN, INVEST, AND PERFORM: THE CASE OF BRIDES IN JOÃO 
PESSOA 
 
ABSTRACT: This study was proposed to analyze the process of financial decision-making 
and the relationship with the financial literacy levels of João Pessoa brides, Paraíba. This is an 
applied study, a quantitative approach with descriptive purpose. With regard to the procedures 
is classified as survey. Data collection occurred by means of a questionnaire the João Pessoa 
brides. In the analysis of the data was used pure probability sample and simple statistics. To 
obtain the results were evaluated the sociodemographic profile of the brides, wedding 
planning to the financial position, financial performance and financial knowledge. The results 
showed that brides have a low level of financial literacy directly affects the process of making 
financial decisions. 
KEYWORDS: financeira literacy, financial atitude, marriage, financial behavior, financial 
knowledge 
 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, mais de um milhão de casamentos acontecem todos os anos. No Estado da 

Paraíba, mais de 20 mil casamentos aconteceram e, mais especificamente, na cidade de João 

Pessoa, pouco mais de 5.000 mil casamentos ocorreram, segundo pesquisa do IBGE, no ano 

de 2014. 
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O mercado de casamentos não sofre recessão, pelo contrário, segundo a Associação 

Brasileira de Eventos Sociais (ABRAFESTA), o mercado está em constante crescimento, 

movimentando, no ano de 2014, mais 16,8 bilhões de reais, para realização de cerimônias de 

casamento.  

O casamento é um evento importante para a mulher, uma vez que é a realização de um 

grande sonho. Após iniciar a trajetória como noiva, a mulher idealiza o dia do seu casamento. 

Os sites, blogs e revistas, se tornam fontes de pesquisa e inspiração, auxiliando na busca por 

ideias de recepção, vestido, decoração, Buffet, lembrancinhas, bolo, doces, vestido e mais uma 

infinidade de itens que são alocados em uma lista de desejos. 

Essas fontes de pesquisa, ao demonstrarem a diversidade de itens ofertados pelo 

mercado de casamento, acabam criando na noiva um desejo de sempre querer algo a mais. 

Entretanto, na maioria das vezes, todos esses desejos não são compatíveis com o orçamento 

existente para realização do casamento, e a noiva precisa escolher entre abrir mão de alguns 

itens ou começar a ver o seu sonho virando dívidas.  

Sendo o fator financeiro uma importante variável para a realização da cerimônia, a 

noiva necessita tomar muitas decisões financeiras importantes, dentre elas, estão a fonte de 

recursos e a forma de pagamento aos fornecedores. Contudo, pelo fato de o casamento só 

ocorrer “uma vez na vida”, as noivas são incentivadas a investir excessivamente na festa 

(CARVALHO; PEREIRA, 2013). Nesse momento, os fatores emocionais podem predominar 

sobre os financeiros, influenciando a tomada das decisões, já que é a noiva quem mais toma 

de fato as decisões financeiras. 

Um aspecto importante na tomada de decisões financeiras é o índice de alfabetização 

financeira que, segundo Potrich et. al (2014), é a capacidade de usar conhecimentos e as 

habilidades para gerenciar os recursos financeiros de forma a proporcionar decisões 

financeiras eficazes. Estudos realizados por esses mesmos autores apontam que as mulheres 

jovens e solteiras são menos detentoras de decisões financeiras assertivas, por conta da baixa 

alfabetização financeira. 

Realizar uma festa de casamento requer, com antecedência, um planejamento financeiro, 

para que haja tempo de analisar todas as opções existentes no mercado, podendo, dessa forma, 

tomar decisões acertadas. O ideal também é realizar investimentos em aplicações financeiras, 

sejam elas, Tesouro direto, Certificado de Depósito Bancário – CDB, LCI, LCA, entre outros. 

Visto que a alfabetização é um requisito essencial para a tomada de boas decisões 

financeiras, essa pesquisa busca responder a seguinte questão problema: Como ocorre o 

processo de tomada de decisões financeiras das noivas de João Pessoa? 



 

11835 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

 Para responder a questão de pesquisa, o objetivo principal deste estudo consistiu em 

analisar o processo de tomada de decisão financeira e a relação com os níveis de alfabetização 

financeira de noivas de João Pessoa - Paraíba. Para alcançar o objetivo geral do estudo, foram 

traçados três objetivos específicos: identificar o perfil sociodemográfico das noivas; mensurar 

o nível de alfabetização financeira das noivas; verificar o nível de conhecimento das noivas 

sobre investimentos financeiros. 

Esse estudo é relevante para as noivas, já que as mesmas poderão compreender a 

importância da administração financeira, não só do ponto de vista empresarial, mas, 

principalmente, do pessoal. As noivas irão aprender que o uso de ferramentas financeiras, 

como planejamento e investimento, é fundamental para que elas realizem seus sonhos sem 

transformá-los em problemas e dívidas. As noivas também poderão tomar decisões eficazes, 

baseadas nos dados fornecidos pelo estudo, de maneira a auxiliar as finanças do casamento. 

A busca por periódicos em diversas plataformas de pesquisa possibilitou a constatação 

que o tema “alfabetização financeira de noivas” é pouco abordado. Sendo assim, o estudo 

desse tema traz contribuições importantes para a comunidade acadêmica, pois permite novas 

possibilidades de conhecimento sobre esse assunto, além de estimular o aprofundamento de 

outros pesquisadores no estudo da alfabetização financeira, ampliando assim o arcabouço 

teórico atual. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo é aplicado, consistindo em ir ao “campo de casamentos” em busca de 

informações sobre as finanças pessoais das noivas. Quanto aos objetivos, a pesquisa é 

descritiva, já que procura obter informações sobre a população através de observação, registro 

e análise das características das noivas. Quanto aos procedimentos, a pesquisa é um 

levantamento, já que são coletadas informações diretamente com as noivas, para saber a 

respeito de suas ideias e fundos financeiros e educacionais. Quanto ao tipo, é quantitativa, já 

que se aplicam técnicas de quantificação tanto para coleta como para análise dos dados 

obtidos, além de buscar medir a relação entre as variáveis demográficas e alfabetização 

financeira. 

Quanto aos sujeitos da pesquisa, o presente estudo irá investigar noivas. Uma vez 

apresentado o sujeito da pesquisa, definimos a população como sendo todas as noivas da 

cidade de João Pessoa que, de acordo com o IBGE (2014), são, em média, cinco mil noivas 

que se casam todos os anos. Devido ao tamanho da população, se faz necessário extrair uma 
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parcela, ou seja, uma amostra dessa população. Para determinar o tamanho da amostra, 

utilizou-se da fórmula estatística apresentada, abaixo: 

n=  

Onde, n representa a amostra calculada e que será utilizada como base de dados nesta 

análise; t representa o Z da normal com nível de significância; P e Q são as proporções 

desejadas que foram de 50% para cada; d representa o erro permitido que foi de 5%; N é o 

total da população que é de 5.000 noivas e, por fim, o nível de significância foi de 5%. 

Através dessa fórmula, foi possível determinar a amostra que deveria ser utilizada nesse 

estudo, que é de 257 noivas, ou seja, se faz necessário aplicar, no mínimo, 257questionários. 

Entretanto, pela tamanha dificuldade de obtenção das respostas via questionários online, o 

número de questionários aplicados caiu, em primeiro momento, para 56 respondentes, 

sabendo que esse valor não é representativo para população analisada e sim para as noivas 

respondentes. 

Para selecionar as respondentes, foi utilizada a amostragem probabilística, mais 

especificamente a aleatória simples, permitindo, assim, que cada membro da população tenha 

chances iguais de fazerem parte da amostra, através da escolha de noivas inclusas em uma 

tabela. A tabela foi composta por informações como nome e telefone das noivas. Esses dados 

foram encontrados em grupos de noivas contidos no aplicativo Whatsapp. Com posse dessas 

informações, foram sorteados números aleatórios de noivas que participaram da pesquisa. 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário de perguntas fechadas, 

que é formado por cinco blocos de perguntas, descritos no Quadro 1, onde o primeiro bloco 

busca delinear o perfil sócio demográfico do respondente; o segundo trata de informações 

específicas sobre o planejamento do casamento das noivas; o terceiro bloco busca saber sobre 

as atitudes financeiras das noivas; o quarto bloco busca saber sobre o comportamento 

financeiro das noivas; e por fim, o quinto bloco busca saber sobre o conhecimento financeiro 

das noivas. 
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Quadro 1: Síntese do instrumento de coleta de dados. IFPB, 2016. 

Tema Variáveis/ Componentes Referências 

Perfil dos respondentes 
considerando variáveis 
demográficas e socioeconômicas 

Gênero 

Elaborado pelos autores 

Idade 

Filhos 

Nível de escolaridade 

Curso frequentado 

Profissão 

Renda própria 

Planejamento do Casamento 5 questões Elaborado pelos autores 

Atitude Financeira 10 questões Potrich et al. (2014) 

Comportamento Financeiro 27 questões Potrich et al. (2014) 

Conhecimento Financeiro 13 questões Potrich et al. (2014) 

 

Para realizar a coleta dos dados, foi utilizada a estratégia de entrar em contato com as 

noivas selecionadas a partir do sorteio, através do aplicativo WhatsApp, para que pudesse ser 

enviado o questionário em formato eletrônico por meio de um link, para que elas pudessem 

respondê-lo. Os dados coletados foram analisados estatisticamente e qualitativamente através 

de medidas simples como frequência, percentual e média e estão dispostos em forma de 

gráficos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos resultados foi realizada tendo como base as respostas dadas pelas noivas, 

no questionário ao qual elas foram submetidas. Em primeiro momento, procurou-se responder 

o primeiro objetivo específico, que busca identificar o perfil sociodemográfico das noivas. 

Na análise, podemos observar que 100% das respondentes são do sexo feminino, já 

que a pesquisa é direcionada exclusivamente para noivas de João Pessoa. Em relação à idade, 

80,4% das respondentes estão entre 18 e 29 anos, sendo assim, consideradas jovens. Cerca de 

98,2% das noivas não possuem filhos, ou seja, a maioria delas ainda não deixou de seguir seu 

planejamento individual em prol do bem-estar da família. Considerando o nível de 

escolaridade, cerca de 32,1% das noivas possuem ensino superior completo e a maioria dos 

cursos frequentados na graduação não possuem em suas grades curriculares disciplinas que 

envolvam finanças em geral. A renda mensal de 50% foi de R$ 880,00 á R$ 2.640,00, sendo 

considerada uma classe média baixa. 

 A literatura relata que os fatores sociodemográficos das noivas estão diretamente 

interligados com nível de alfabetização financeira. Potrich et al. (2013) constataram, em sua 

pesquisa, que pessoas do sexo feminino, solteiras, sem filhos, jovens, com baixa renda, com 
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nível de escolaridade baixo e formação que não incluiu disciplinas sobre finanças possuem 

um nível de alfabetização financeira baixo.  A partir das informações obtidas sobre o perfil 

sociodemográfico das noivas e baseando-se na literatura, podemos afirmar que as noivas 

respondentes teriam uma predisposição a possuírem um baixo de nível de alfabetização 

financeira, devido à maioria ser do sexo feminino, serem jovens, ainda solteiras, sem filhos, 

com graduações que não tiveram disciplinas sobre finanças. 

 Analisando o planejamento que está sendo realizado para o casamento das noivas 

respondentes, detectou-se que a maioria delas tem como fontes de recursos para custear os 

gastos do casamento os próprios noivos (69,6%), que a maioria não utilizou empréstimos 

(91,1%) e buscaram fechar a maioria dos contratos com as formas de pagamento parte a vista 

e parte a prazo (75%). As noivas, em sua maioria, afirmam que estabeleceram um orçamento 

máximo para gasto com a festa (91,1%) e que esse orçamento inicialmente estabelecido não 

foi extrapolado (53,6%). Esses dados demonstram que as noivas estão agindo de forma 

consciente, buscando não endividar-se. 

O segundo objetivo do trabalho buscou mensurar o nível de alfabetização financeira 

das noivas em João Pessoa. Para conseguir atingir esse objetivo, foi necessário investigar as 

três dimensões da alfabetização que, segundo Potrich et al (2014), são a atitude financeira, o 

comportamento financeiro e o conhecimento financeiro. 

Analisando a dimensão atitude financeira, conforme exposto na Figura 1, pode-se 

identificar que (100% - Q3.1) das noivas se preocupam como o futuro, acredita ser importante 

definir metas para o futuro (100% - Q3.2), acham a construção de um planejamento de gastos 

fácil (64,3% - Q3.6) e sabem que a forma como administram o dinheiro afetará o futuro (69,6 

– Q3.8), ao ponto de se preocuparem com as decisões financeiras tomadas (71,4% - Q3.4). 

Esse tipo de posicionamento adotado pelas noivas, de realizar um planejamento prévio e 

estabelecer metas, é de fundamental importância para o sucesso financeiro dos seus sonhos, 

afinal, segundo o BCB (2013) o planejamento financeiro possibilita que as pessoas consumam 

mais e melhor. 
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Figura 1: Atitude Financeira das Noivas em João Pessoa. IFPB, 2016. 

 

Continuando a analisar a atitude financeira das noivas, visualizamos que elas 

acreditam ser possível, nas suas situações atuais, poupar recursos (89,3% - Q3.3), acreditam 

que o dinheiro não possui a finalidade única de gastar e que existem outras possibilidades 

como poupar (58,9% - Q3.10) e, ainda, acreditam não ser mais satisfatório gastar o dinheiro 

do que poupar para o futuro (83,9% - Q3.9). Dessa forma, as noivas demonstram que 

conhecem e buscam poupar recursos, o que irá permitir que a noiva tenha mais opções no 

momento de tomar decisões financeiras sobre a maior fonte de recursos para o custeio do 

casamento e a forma de pagamento dos fornecedores, além de evitar o endividamento. 

Por fim, foi verificado que as noivas se dispõem a gastar dinheiro em coisas que são 

importantes para elas (87,5% - Q3.7) e que as opiniões ficaram divididas em relação a gostar 

de comprar coisas por elas trazerem sensação de prazer (48,2% - Q3.5). Por conta disso, as 

noivas devem ter bastante cuidado com essa disposição em gastar dinheiro, já que, o mercado 

de casamentos, segundo Carvalho e Pereira (2013), incentiva as noivas a investirem 

excessivamente na festa de casamento, pela ideia de o casamento só ocorre “uma vez na 

vida”. 

Analisando a dimensão comportamento financeiro, conforme a Figura 2, percebeu-se 

que a maioria das noivas (89,3% - Q4.1) controla seus gastos financeiros conforme sua renda. 

Que (87,5% - Q4.2) já desenvolveu a capacidade crítico-reflexiva de comparar qual 

estabelecimento comerciário está oferecendo o produto que deseja pelo menor preço, 

utilizando-se da pesquisa de preço para economizar. As respostas encontradas apontam que 

(78,6% - Q4.3) dos entrevistados têm o cuidado de reservar uma parte de seus recursos para 

ser usado em momentos inesperados. A maioria das noivas (87,5% - Q4.4) planejam como, 

onde e quando vão gastar seus recursos financeiros e (69,6% - Q4.5), alegam identificar que 

sabem que ao comprar um produto a crédito correm o risco de pagar muito mais do que se 

fosse comprar a vista, devido às taxas de juros. Dentre as pesquisadas, (94,6% – Q4.6) 

afirmam tomar suas decisões financeiras conforme objetivos preestabelecidos, levando em 
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conta sua visão de futuro e (86% - Q4.7) alegaram alcançar os objetivos determinados, 

percebendo-se que aquelas que sabem gerenciar suas finanças alcançam seus objetivos, não 

enfrentando escassez de recursos. 

 

Figura 2: Comportamento Financeiro das Noivas em João Pessoa. IFPB,2016. 

 

 

Analisando a última dimensão, conhecimento financeiro, verificou-se que a maioria 

das noivas não compreende ou não sabe calcular os juros, nem sabem sobre retorno e de 

ativos de investimento. A maioria das noivas conhece ou compreende sobre riscos dos ativos 

de investimento e descontos. 

Em geral, as noivas pesquisadas entendem sobre o valor do dinheiro no tempo. Ainda 

chegam a poupar, constantemente, através de meios próprios, mas não percebem que podem 

rentabilizar tal recurso por meio de aplicações financeiras. Segundo o Sebrae (2013), é 

importante ter disciplina para lidar com decisões financeiras, e a educação financeira leva os 

indivíduos a realizarem seus sonhos e tal disciplina é ainda mais perceptível nas noivas, 

quando elas afirmam que não extrapolam os orçamentos iniciais de seus casamentos.  

 

CONCLUSÃO 

Diante dos objetivos propostos e da pesquisa realizada, por meio de uma amostra de 

noivas da cidade de João Pessoa, constatou-se que as respondentes demonstram bom senso 

para utilizar meios e conseguir comprar itens realizáveis para suas festas de casamento.  

De acordo com o BCB (2013) essas noivas tendem a realizar o que se chama de 

eliminação de desperdícios, potencializando assim seu dinheiro. E fazem isso quando 

demonstram atitudes financeiras acertadas. Quando se infere que elas sabem poupar, mas não 

investem em aplicações, conclui-se que não possuem conhecimento de que podem rentabilizar 



 

11841 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

suas economias, com vistas a realizarem seu sonho do casamento com recursos financeiros 

potencializados nos mais diversos tipos de aplicações oferecidas pelo mercado financeiro.  

As noivas entendem de matemática, entendem de proporção, entendem que a inflação 

pode ser um perigo para as suas economias e, em relação ao tempo, não utilizam aplicações 

de longo prazo para conseguirem cobrir e aumentar o poder de compra reduzido pela inflação.  

Dessa forma, conclui-se que as noivas apresentam características semelhantes ao que 

foi apresentado na pesquisa de Potrich et al (2013), de que ainda não estão no processo de 

alfabetização, e que no momento, apresentam baixa educação e alfabetização financeira. Pois 

elas têm certo entendimento que podem rentabilizar o dinheiro, mas preferem não investir, 

mostrando, assim, que ainda têm desconhecimento acerca de aspectos financeiros e de como 

poderiam tomar melhores decisões financeiras.  
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RESUMO: Este artigo objetivou analisar a experiência do Instituto Federal do Tocantins 
campus – Gurupi, sob a ótica dos estudantes que ingressaram pelo sistema de reserva de vagas 
e gestores, em relação à política de cotas. O estudo explora a política de ações afirmativas 
voltada à educação, especificamente a que busca garantir o acesso ao ensino superior e 
técnico às pessoas de baixa renda, pretos e pardos, por meio do sistema de cotas, com base na 
Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Os procedimentos metodológicos da investigação 
ancoraram-se nos pressupostos da pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso. O instrumento 
para a coleta de dados foi a entrevista semiestruturada e, para a análise, utilizou-se a 
metodologia de análise de conteúdo. O campo empírico compreendeu o IFTO campus Gurupi. 
Os resultados da pesquisa indicam que a adoção da Lei de Cotas representou um inegável 
avanço em relação à democratização, quanto ao acesso a grupos historicamente excluídos. 
Contudo, existe, ainda, um conjunto de medidas a serem desenvolvidas no seio desta 
instituição de ensino, com vistas ao seu aprimoramento.  
PALAVRAS–CHAVE: Ações afirmativas, Cotas raciais e sociais, Igualdade 
 

QUOTA POLICY ON CAMPUS IFTO GURUPI: REFLECTIONS OF 
LAW Nº 12.711/12 
 
ABSTRACT: This article aims to analyze the experience of the Federal Institute of Tocantins 
campus - Gurupi, from the perspective of the students entering the reservation system of 
vacancies and managers in relation to the quota policy. The study explores the affirmative 
action policy focused on education specifically that which seeks to ensure access to higher 
and technical education to low-income people, black and brown through the quota system, 
based on Law n º 12.711, de 29, 2012 august. The methodological procedures of research 
were the qualitative research and the case study. The instrument for data collection was the 
semi structured interview and the analysis was made through the methodology of Content 
Analysis. The empirical field was the IFTO campus in Gurupi. The survey results indicate 
that the adoption of the Quota Law represented an undeniable improvement in the 
democratization of access to historically excluded groups. However, there is still a set of 
measures to be developed within the educational institutions to pursue its improvement. 
KEYWORDS: Affirmative action, Racial and social quotas, Equality 
 

INTRODUÇÃO 

O sistema de cotas nas instituições de ensino público mostra-se muito polêmico e 

controverso, haja vista parte da sociedade acreditar que as cotas representam um importante 
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passo para a supressão ou diminuição das diferenças históricas entre negros e brancos. De 

outro lado, alguns defendem que as cotas são uma medida iníqua, que acaba na verdade, por 

discriminar ainda mais o negro, que passa a ser visto perante seus pares e à sociedade como 

um ser sem capacidade de ingressar em uma instituição de ensino por seu próprio mérito.  

Outrossim, existe também uma corrente que apoia o sistema de cotas, contudo, sem 

utilizar critérios raciais, somente econômicos, pois, acredita-se que as cotas seriam 

inconstitucionais, por supostamente ferir o princípio da igualdade, presente na Constituição 

Federal de 1988.  

Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu em 2012 a 

constitucionalidade do sistema de cotas por ser uma medida de ação afirmativa que tem como 

escopo tratar com desigualdade os desiguais, na medida em que tenta igualá-los. Em outras 

palavras, as cotas tratam os negros e pardos com desigualdade com o intuito de propiciar a tão 

sonhada igualdade de direitos na educação. Ao final, prevaleceram as cotas sobre outras 

formas de inclusão, como o bônus, concebendo-se assim a Lei Federal nº 12.711/2012, 

conhecida com a Lei de Cotas, que unificou o sistema de reserva de vagas. 

Contudo, as opiniões acerca das cotas, até os dias atuais não tem se mostrado unânimes 

perante a sociedade, a imprensa, o meio acadêmico e pesquisadores do assunto, visto que 

muitos defendem que o governo deveria disponibilizar uma educação pública de qualidade. 

Desse modo, foi traçado o objetivo geral do presente estudo: examinar a experiência do 

Instituto Federal do Tocantins, campus Gurupi, sob a ótica dos cotistas e gestores, em relação 

à política de cotas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho teve como: a) finalidade: a pesquisa básica; b) objetivo: a pesquisa 

descritiva; c) procedimentos técnicos: a pesquisa documental e o estudo de caso e, d) 

natureza: a pesquisa qualitativa com aportes quantitativos na análise documental. O 

instrumento de pesquisa utilizado para abordagem dos cotistas e gestores foi a entrevista 

semiestruturada, que almejou coletar informações acerca de questões sobre discriminação, 

ingresso, permanência, identidade étnica/cor, percepções de justiça social, etc. 

As entrevistas foram realizadas com alunos do 2º ao 5º período e em turmas nas quais 

existiam cotistas, durante o segundo semestre de 2015. Considerando, ainda, que antes da Lei 

de Cotas nenhum aluno entrou no campus pelo sistema de vagas e que o primeiro vestibular a 

ter, efetivamente, alunos cotistas matriculados foi em 2013-1. Os dados obtidos foram 

transcritos e devidamente avaliados, de acordo com a técnica de análise de conteúdo temática, 
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não quantitativa (BARDIN, 1977). A seleção das informações de interesse foi feita tendo em 

vista as proposições do trabalho, ou seja, o problema, os objetivos, etc.  

A população de interesse foi de alunos cotistas e gestores do IFTO, campus Gurupi. A 

amostra da pesquisa foi constituída de um grupo de 31 (trinta e um) indivíduos, sendo 05 

(cinco) estudantes cotistas de cada um dos 05 (cinco) cursos do campus, totalizando 25 (vinte 

e cinco) alunos, de ambos os sexos. Compôs a amostra, também, o diretor do campus e os 

coordenadores dos cursos. Ao todo, foram 05 (cinco) coordenadores entrevistados, tendo em 

vista exercerem funções que lhes permitem conhecer e participar de ações ligadas ao tema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para cada participante, foram utilizadas uma sigla e uma numeração sequencial para 

identificá-los: “D-1 a D-25” para discentes e “G-1 a G-6” para os gestores (coordenadores e 

diretor). As categorias utilizadas, no desenvolvimento desta análise, foram as seguintes: (1) 

percepção pessoal sobre as cotas, (2) desdobramentos no espaço acadêmico e (3) 

discriminação.  

Percepção pessoal sobre as cotas:  

No que diz respeito à primeira categoria, indagou-se acerca do posicionamento sobre as 

cotas, 17 alunos demonstraram ser favoráveis a reserva de vagas; 06 mostraram-se favoráveis 

apenas às sociais; e 02 posicionaram-se de forma negativa. Assim, recortou-se a fala de um 

desses discentes para exemplificar a posição a favor:  

Eu acho legal porque muitas pessoas que vieram de escolas públicas não tiveram as 
mesmas oportunidades que pessoas que estudaram em escolas particulares ou 
conveniadas, esse tipo de pessoas foram excluídas da sociedade e hoje devemos 
pagar ou amenizar de alguma forma (D-3). 

Quanto aos gestores 05 mostraram-se favoráveis às cotas e 01 posicionou-se contrário: 

“sou contra, acho que ela é inconstitucional, devido a Constituição rezar que os direitos são 

iguais para todos. Eu estudei toda a minha vida em escola pública e acredito que todos são 

capazes (...)” (G-5). A maioria dos entrevistados mostrou-se favorável ao programa de reserva 

de vagas, acreditando ser, de fato, uma oportunidade às classes excluídas, bem como uma 

compensação (GOMES, 2001; GUARNIERI; MELO-SILVA, 2007; DAFLON; FERES 

JÚNIOR; CAMPOS, 2013). 

Nessa esteira, a maioria dos alunos acredita ainda que a reserva de vagas são justas, 

inclusive D-17, assevera que: “é justo, porque senão tivesse tanto racismo, não teria que ter 

cotas todos seriam tratados de forma igual”. Em contrapartida os gestores dizem que as 

mesmas são injustas, pois podem beneficiar quem não precisa: “Não considero justo porque, 
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por exemplo, a questão racial se faz através da autodeclaração e o negro não se reconhece 

como negro. [...]” (G-1). 

No que se refere à indagação acerca da identidade racial 10 alunos alegaram que se deve 

levar em consideração no momento de se definir a raça de um indivíduo, o fenótipo (cor da 

pele, tipo de cabelo, etc.). Veja: “o detalhe do rosto, do cabelo, pela cor (...) pelos genes não 

tem como, porque somos uma raça muito misturada” (D-12). Em contrapartida 09 disseram 

ser o genótipo (constituição genética); 02 responderam que levam em consideração os dois 

fatores, e por fim 04 alunos asseveram que não se deve estabelecer raças, devido à igualdade: 

“pra mim, todo mundo é igual, não tem esse negócio de cor”. (D-4). Segundo as falas dos 

alunos, o que caracteriza a cor ou raça de um indivíduo, bem como a sua, é a cor da pele, as 

características e a aparência física, etc e não a genética, apesar da grande miscigenação 

existente no país.  

Quanto às perspectivas que os alunos nutrem acerca do curso no qual estudam, estes 

foram unânimes ao responder que a entrada no campus ampliou os seus horizontes de forma 

bastante positiva. Ressalte-se que o ingresso e o dia a dia acadêmico tem sido muito 

importante para o cotista, oferecendo perspectivas positivas e outras alternativas de 

compreensão da sociedade e de si mesmo, enquanto sujeito social. Além de aumentar seu 

capital humano e social (SANTOS; SOUZA; SASAKI, 2013; WEISSKOPF, 2004).  

No quesito relacionamento institucional, os alunos também foram unânimes, ao afirmar 

que mantém excelente relacionamento entre si, com os colegas e professores da instituição. 

Observe uma fala que comprova esta ideia: “a minha relação é muito boa aqui no instituto, 

me sinto bem acolhida” (D-8). A resposta encontra-se em consonância com a literatura de 

Lopes Neto (2005) ao pontuar que os discentes que apresentam relacionamento interpessoal e 

desenvolvimento acadêmico positivo terão maior possibilidade de alcançar um excelente nível 

de aprendizado.  

Acerca da questão da eficácia do sistema de cotas, a maioria dos alunos acredita ser 

eficaz: “é eficaz porque as pessoas estão ingressando em maior quantidade na instituição” 

(D-21). Poucos alunos relataram não ser eficaz devido, principalmente, ao sistema adotado 

encontrar-se restrito à lei e ser suscetível a fraudes: “tem que ocorrer uma análise mais rígida 

na autodeclaração, para saber se a pessoa realmente está falando a verdade” (D-7). 

Conforme os alunos, o sistema está alcançando os resultados esperados. Além disso, as cotas 

são eficazes por democratizar o acesso a espaços socioculturais às minorias, já na visão dos 

gestores são necessárias ainda políticas acessórias, como por exemplo, de desempenho.      
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Quanto à transparência do sistema, grande parcela dos entrevistados acredita que este é 

claro: “o edital é bem transparente, demonstra todas as informações, é bem claro” (D-25). 

Todavia, seis alunos relataram não ser transparente devido à falta de divulgação e possível 

possibilidade de fraudes. Outrossim, um gestor afirmou também não ser transparente devido a 

problemas na divulgação: “Percebo que não é amplamente do conhecimento de todos a lei de 

cotas e até esse público, que é contemplado por elas, não conhece bem como se dão estas 

divisões (...)” (G-2). Neste ponto, Weisskopf (2004) lembra que a clareza na definição dos 

objetivos e do grupo elegível é muito importante para o sucesso de qualquer programa de 

ação afirmativa. 

Desdobramentos no espaço acadêmico  

Em se tratando do acesso, 20 alunos acreditam que, com as cotas, o número de pessoas 

pertencentes às classes subvalorizadas, vai aumentar. Porém, alguns poucos (05 alunos) 

acreditam que não aumentará o acesso: “essa diferença não vai ser tão significativa, porque 

se a pessoa realmente quer estudar, ela vai com cotas ou sem cotas, depende dela” (D-16). 

Na visão dos gestores 04 apontam que o número de pessoas pertencentes às minorias 

aumentou e 02 ponderam que isso somente será possível se acompanhada de outras 

acessórias: “Se nós tivermos políticas e ações de permanência, as chances de aumentar são 

muitas, mas se tiver só de acesso e não outras políticas de consolidação, não vão aumentar, 

porque não estamos permitindo que todos entrem devido não atingir todas as classes 

desfavorecidas” (G-6).  

Dando continuidade aos aspectos institucionais, no que concerne a atividades de apoio 

direcionado aos cotistas grande parcela dos alunos e a totalidade dos gestores lembraram que 

existe apenas um tipo de benefício, qual seja o auxílio estudantil. Segue a fala de um 

entrevistado: “nenhum em específico, só o auxílio; mas o auxílio é geral, os cotistas e os não 

cotistas entram, mas específico nenhum” (D-15). Neste contexto, Heringer e Ferreira (2009), 

defendem a adoção de amplos programas de permanência para permitir que esses alunos 

possam concluir o curso com um bom aproveitamento.  

Quanto ao desempenho dos cotistas grande parcela dos alunos assevera que não ocorre 

nenhuma diferenciação entre o rendimento dos cotistas e os estudantes não cotistas. Contudo, 

a metade dos gestores acredita que: “tem uma diferença, mas se ele [cotista]tem dificuldade 

não é problema do curso e das metodologias, mas vem lá da base” (G-2). As opiniões 

dividiram-se neste quesito. Notou-se que existe o preconceito no sentido de que estes grupos 

são menos capazes, por parte de alguns gestores, por possuírem uma formação mais 

fragilizada, obtida na escola pública. Contudo, os posicionamentos desfavoráveis dos 
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entrevistados vão de encontro às pesquisas mais recentes na área, que atestam que as 

diferenças existentes entre o rendimento destes grupos são insignificantes. 

Discriminação 

No que concerne a terceira e última categoria quanto ao racismo, 05 entrevistados 

alunos responderam afirmativamente, acerca da existência deste fenômeno na sociedade e no 

instituto e 20 acreditam que existe somente na sociedade. Ou seja, os alunos asseveram não 

perceber o fenômeno no IFTO. Em contrapartida, os gestores acreditam que o racismo ainda 

tem bastante espaço na sociedade, e mais da metade assevera que no espaço acadêmico existe 

o problema, mas de forma velada: “Há um grande racismo dentro das instituições, de forma 

velada, embora não deveria ter, porque é um lugar onde a pessoa está para obter educação” 

(G-3).  

Indagados se os mesmos sofriam algum tipo de preconceito por serem cotistas ou se já 

presenciaram algum comportamento discriminatório, grande parcela dos cotistas respondeu 

negativamente. Porém, 02 alunos revelaram que já foram vítimas de “brincadeiras”: “existe 

preconceito não só em relação à cor, mas [também] em relação à forma física dos alunos e 

alguns amigos chamam de macaco, mas só brincando” (D-5). Neste contexto, analisando 

essas duas últimas falas, percebe-se que apelidos e brincadeiras marcam, de forma 

dissimulada, o preconceito, pois são frequentes no cotidiano dos alunos, mas costumam ser 

naturalizados, evidenciando que o racismo ainda persiste no espaço acadêmico.  

Nota-se, nesta categoria, que o pensamento dos dois grupos indica que, apesar de poder 

vir a ocorrer discriminação no dia a dia do aluno cotista, não ocorre esse tipo de manifestação 

no campus. Certamente porque de acordo com Bergmann (1996), as cotas supõem que a 

convivência entre pessoas diferentes ajudaria a prevenir futuras visões preconceituosas e 

práticas discriminatórias.  

Acerca da questão se as cotas iriam diminuir ou aumentar ainda mais o racismo, no 

meio acadêmico (discriminação reversa) 06 alunos dizem que: “eu acredito que o sistema vai 

diminuir a desigualdade e o racismo” (D-8). Já 02 gestores relatam que pode ocorrer e 04 

asseveram o contrário: 

Procura amenizar, as cotas vêm muito para amenizar, proporcionando uma maior 
facilidade de acesso à Educação Superior. Não vão acabar porque é um processo que 
vai durar séculos para que se acabe, é um processo que depende da vontade dos 
governantes, não acho que exacerba devido ser um contingente muito grande que 
vem do ensino público, lá de baixo(...) (G-1). 
 

Com efeito, para a maioria dos gestores e alunos, as cotas seriam uma medida com 

vistas a amenizar, não tendo o poder de combater definitivamente as discriminações raciais e 
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as desigualdades sociais. Em contrapartida, as mesmas não exacerbam o racismo e as 

desigualdades (DIAS SOBRINHO, 2011; SANTOS, 1999; MUNANGA, 2001). 

 

CONCLUSÕES 

O panorama revelado por esta pesquisa indica que há diversidade nas opiniões, 

notadamente na dos gestores. Desse modo, a pesquisa corrobora que este é um tema 

polêmico, complexo e delicado, evidenciando a necessidade de acompanhamento e análises, 

agora que existe a normatização das cotas. Contudo, as respostas recebidas mostram ainda a 

intenção dos alunos e gestores em ver todos tendo acesso ao ensino superior/técnico, 

notadamente os grupos historicamente excluídos destes níveis de educação. 

Quanto à questão da discriminação, tanto os alunos, quanto os gestores, afirmam que 

aqueles não sofrem nenhum tipo de discriminação pela condição de cotista. Ou seja, não se 

percebe discriminação contra os alunos que ingressaram pelo sistema de cotas no IFTO. 

Provavelmente, pelo fato de haver uma integração razoável entre esses grupos, bem como, os 

institutos federais não serem considerados instituições elitizadas e seus cursos não serem 

considerados cursos de prestígio como os de Medicina, Direito e as Engenharias. 

         Com efeito, dentro do que foi debatido em pormenores destaca-se: 1) somente as 

“cotas” não são suficientes para atender aos três aspectos (acesso, desempenho e 

permanência); 2) a Política de Cotas é notadamente um importantíssimo programa de inclusão 

e democratização ao acesso no ensino superior/técnico; 3) a partir da Lei de Cotas ocorreu um 

inegável aumento de estudantes de escolas públicas, carentes, pretos e pardos. Contudo, 

aumentaram, em contrapartida, as demandas deste grupo dentro do espaço acadêmico, 

evidenciando o despreparo da instituição analisada; 4) é importante sublinhar que a adoção 

das cotas no campus, não provocou, aparentemente, tensões raciais; 5) os resultados indicam 

que é necessário a ampliação do Programa de Assistência Estudantil, implantado através da 

Resolução nº 04, de 30 de junho de 2011, estabelecendo-se benefícios específicos para os 

alunos cotistas; 6) é essencial a implantação de uma Comissão ou Assessoria de Apoio aos 

Cotistas; 7) promover atividades voltadas à diversidade étnica e racial, haja vista essa questão 

ser restrita à sala de aula, conforme depreendeu-se da pesquisa; 8) estimular linhas de 

pesquisa e grupos de estudo sobre temáticas étnico-raciais no campus objeto da presente 

pesquisa, dando vozes às culturas silenciadas; 9) avaliar a política de cotas constantemente 

para se detectar possíveis falhas e aprimorar a política no meio institucional, verificando se os 

objetivos propostos estão sendo de fato atendidos e se os resultados apresentados estão sendo 
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eficazes; 10) melhorar a questão da divulgação dos processos seletivos, vez que na entrevista 

de campo observou-se que esta questão da divulgação deixa a desejar. 

Por fim, depreende-se que o presente estudo, inobstante ter contribuído para uma 

avaliação positiva acerca do sistema de cotas desenvolvido no IFTO campus Gurupi, observa 

que existem ainda aspectos que devem ser revistos e analisados pela instituição, com vistas a 

aperfeiçoar o sistema e oferecer uma educação de qualidade. 

 

REFERÊNCIAS 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 

 

BAYMA, F. Reflexões sobre a constitucionalidade das cotas raciais em Universidades 

Públicas no Brasil: referências internacionais e os desafios pós-julgamento das cotas. Ensaio: 

aval. pol. públ. Educ., vol. 20, n. 75, pp. 325-346, 2012. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v20n75/06.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2015 

 

BERGMANN, B. In defense of affirmative action. New York: BasicBooks, 1996. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada 

em 05 de outubro de 1988. Brasília/DF: Senado Federal, 1988. 

 

______. Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades 

federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/lei/l12711.htm.>. Acesso em: 17 jun. 2015. 

 

DAFLON, V. T; FERES JUNIOR, J.; CAMPOS, L. A. Ações afirmativas raciais no ensino 

superior público brasileiro: um panorama analítico. Cadernos de Pesquisa. 2013, vol. 43, n. 

148, p. 302-327. 

 

DIAS SOBRINHO, J. Educação superior: democratização, acesso e permanência com 

qualidade. In: PAULA, M. F. C.; LAMARRA, N. F. Reformas e democratização da 

educação superior no Brasil e na América Latina. Aparecida, SP: Ideia & Letras, 2011. 

 



 

11851 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

GOMES, J. B. B. Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade: o direito como 

instrumento de transformação social. A experiência dos EUA. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 

 

GUARNIERI, F. V.; MELO-SILVA, L. L. Ações Afirmativas na educação superior: rumos 

da discussão nos últimos cinco anos. Psicologia e Sociedade, Porto Alegre, n. 19, v. 2, p. 70-

78, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n2/a10v19n2.pdf>. Acesso em: 

25 ago. 2015. 

 

HERINGER, R.; FERREIRA, R. Análise das principais políticas de inclusão de estudantes 

negros no ensino superior no Brasil no período 2001-2008. In: PAULA, M.; HERINGER, R. 

(Org.). Caminhos convergentes: estado e sociedade na superação das desigualdades raciais 

no Brasil. Rio de Janeiro: Heinrich BöllStiftung, 2009.  

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS. 

Resolução 04 de 30 de junho de 2011. Dispõe sobre a implantação da Política de 

Assistência Estudantil no âmbito do IFTO e dá outras providências. Palmas, 2011. 

 

LOPES NETO, A. A. Bullying: comportamento agressivo entre estudantes. J. Pediatr. (Rio 

J.), vol. 81, n. 5, suppl., p. 164-172, 2005.  

 

MUNANGA, K. Políticas de ação afirmativa em benefício da população negra no Brasil: um 

ponto de vista em defesa de cotas, Sociedade e Cultura, v. 4, n. 2, jul./dez. 2001. 

 

SANTOS, H. et al. Políticas públicas para a população negra no Brasil. ONU, 1999. 

 

SANTOS, H; SOUZA, M. G.; SASAKI, K. O subproduto social advindo das cotas raciais na 

educação superior do Brasil. Rev. Bras. Estud. Pedagog., vol. 94, n. 237, p. 542-563, 2013. 

 

WEISSKOPF, T. E. Affirmative action in the United States and India: a comparative 

perspective. Nova York, Routledge, 2004. 



 

11852 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDÍGENA ATRAVÉS DO ESTUDO E 
DIVULGAÇÃO DA CULTURA ESTELAR TUPI-GUARANI 

 
Anna Leticia de Lima Silva¹, Renato Fernandes Bandeira2, Emmanoel de Almeida 
Rufino³ 
 
1Discente do curso técnico integrado em Controle Ambiental - IFPB. e-mail: annaleticiadls@gmail.com; 

2Discente de graduação em Geoprocessamento - IFPB. e-mail: renato.f.bandeira@hotmail.com; 3(Orientador) 
Professor de Filosofia dos cursos técnicos integrado ao Ensino Médio – IFPB (Campus João Pessoa). 
Doutorando em Educação - UFPB. e-mail: emmanoel.rufino@ifpb.edu.br 

 
RESUMO: Este trabalho surgiu a partir da urgência na divulgação de dois temas importantes 
no processo de educação e cidadania: Astronomia e Cultura indígena. Fizemos esta relação 
ser possível através do estudo da cultura estelar Tupi-Guarani, relatada em trabalhos oriundos 
dos registros do frade capuchinho Claude D’abbeville. Nossa pesquisa assumiu um caráter 
teórico e de campo, pois além das revisões bibliográficas, realizamos uma pesquisa online 
sobre conhecimento e envolvimento do público com temas relacionados aos povos indígenas 
e astronomia básica, com participantes de todo Brasil. Os resultados da pesquisa, apesar de 
preocupantes, nos nortearam na elaboração do material lúdico, visando a promoção da 
astronomia básica e o resgate cultural indígena. Utilizamos parte deste material em uma aula 
para a turma do 5º ano da E.M.E.F Cícero Leite, em João Pessoa – PB, com bom 
aproveitamento. Esperamos que os dados dispostos em nossa pesquisa colaborem com futuros 
trabalhos e instiguem projetos antropológicos de resgate cultural indígena nas escolas do 
Brasil, bem como a divulgação científica, a partir da promoção do interesse em astronomia. 
Palavras–chave: antropologia, astronomia, etnoastronomia, divulgação científica, resgate 
cultural 
 

PRESERVATION OF INDIGENOUS CULTURE THROUGH THE 
STUDY AND DISSEMINATION OF TUPI GUARANI STELLAR 
CULTURE 
 
ABSTRACT: This work has emerged from the urgency in the dissemination of two 
important issues in the process of education and citizenship: Astronomy and Indigenous 
culture. We have made possible this relationship by studying the Tupi-Guarani astronomy 
reported in work developed from records of the capuchin friar Claude D’abbeville. Our 
research was developed on theoretical field and surveys. We made a online research about 
people's knowledge and its involvement with issues related to indigenous people and basic 
astronomy all over the Brazil, besides literature review of related themes. Although worrying, 
the research results gave us the way to creating the didactic material, aiming to promote basic 
astronomy and rescuing indigenous culture. We then were able to use part of this material into 
a class to the 5th grade classroom of the public Cícero Leite Primary School of Joao Pessoa 
city, Paraiba, with a noticeable great outcome. With our paper we hope to collaborate with 
later works and get Brazilian schools into making anthropological projects on rescuing our 
indigenous culture, as well as the scientific publication through the promotion of the interest 
in astronomy. 
KEYWORDS: anthropology, astronomy, ethnoastronomy, scientific promotion, cultural 
rescuing 
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INTRODUÇÃO 

É comum conjeturar o começo da História do Brasil como sendo a chegada dos 

exploradores europeus às terras sul-americanas, um pensamento errôneo que acarretou até os 

dias atuais uma desvalorização dos povos indígenas: Estes são os verdadeiros brasileiros, 

visto que aqui estiveram antes da colonização europeia e carregam consigo uma cultura rica e 

extensa, que ao longo do tempo foi sendo torturada e esquecida através da exploração que 

sofreu no passado e da discriminação que enfrenta até hoje (Cf. CUNHA et al. 1992, p. 3). Há 

ainda a ameaça de uma perda de informações sobre os costumes e patrimônios culturais 

indígenas devido a falta de transmissão, perspectiva que encontra ressonância nas observações 

da antropóloga Dominique Gallois, onde é ressaltado que 

apesar das grandes extensões de terra em que vivem, na região do norte 
amazônico, com o reduzido número de pessoas mais idosas e com o 
desinteresse cada vez maior dos adolescentes pelos padrões éticos, estéticos 
e religiosos tradicionais, corre-se o risco de se perder, em poucos anos, com 
a morte inevitável dos velhos, os pontos de referência cultural que hoje todos 
eles [índios] sentem a necessidade de preservar (2005, p. 31).  

Seja por enriquecimento dos valores histórico-culturais do Brasil ou simplesmente pela 

dívida histórica que temos com os índios, é preciso trazer à tona a cultura indígena para o 

cenário atual sempre que possível, não apenas no Dia do Índio ou em festividades folclóricas, 

como tem acontecido frequentemente. O resgate cultural torna-se urgente quando percebemos 

que mesmo com maior acesso à informação, o brasileiro do século XXI tem pouco 

conhecimento ante sua cultura nativa. É imprescindível promover a influência da cultura 

indígena no país, de forma que chegue ao entendimento geral que a invisibilidade de uma 

identidade social é geradora de desigualdade (Cf. LUCIANO, 2006, p.10).  

O presente trabalho faz um link com a Astronomia, que assim como a cultura indígena é 

rica de beleza e sabedoria, mas também é pouco valorizada e difundida no Brasil. A falta de 

interesse por conhecimento sobre o cosmos, em nosso país, se deve principalmente a uma 

falta de disciplinas curriculares relacionadas à Astronomia no sistema educacional padrão e ao 

céu castigado pela poluição luminosa dos polos urbanos. Nossos ancestrais eram ligados 

intimamente às estrelas, pois através delas sabiam as épocas de chuva, de plantio, de colheita, 

de pesca e caça. E na redoma celeste, imprimiam histórias de heróis e monstros, aventuras 

mitológicas que contribuíram na civilização que hoje conhecemos (Cf. AZEVEDO, 1968, 

p.12-13). Com a modernização e a pressa do mundo globalizado, infelizmente nos 

distanciamos desta ciência. 
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Dentro deste contexto, surge o problema central da pesquisa: como a Astronomia pode 

ser um instrumento de resgate da cultura indígena? Nossa investigação dessa problemática 

parte da hipótese de que um meio de preservação da cultura indígena é a busca pelo interesse 

da população em geral relacionando-a com a astronomia; por ser uma ciência que atrai grupos 

de interesses distintos, o estudo dos astros é uma ferramenta eficiente na disseminação de 

conhecimento, além de instigar a criatividade. Trazendo para a realidade desta pesquisa, a 

astronomia Tupi-Guarani aborda a mitologia e os costumes dos primeiros habitantes do 

Brasil; divulgá-la possibilita uma valorização desta cultura e o conhecimento gera uma 

aproximação de realidades não indígena e indígena. 

Diante do problema supracitado, objetivamos, portanto, compreender como é possível 

resgatar/preservar a cultura indígena a partir da astronomia. Para realizarmos esse escopo geral, 

seguiremos as seguintes etapas específicas: Primeiramente, explicitaremos a pesquisa de campo que 

realizamos sobre conhecimento e envolvimento do público com temas relacionados aos povos 

indígenas e astronomia básica; em seguida analisaremos a cultura estelar tupi-guarani; por fim, 

mostraremos como – com base nesses estudos – elaboraremos um material didático sobre a 

cultura e astronomia do povo Tupi-Guarani para fins de promoção do assunto. 

Escolhemos este tema devido a nossa inquietação diante da carência de informação no 

Brasil sobre dois assuntos: astronomia básica e a história e realidade indígena. A falta de 

mídia sobre o genocídio que acontece atualmente nas aldeias brasileiras – por interesses 

econômicos e discriminação racial – mostra a urgência em aumentar o diálogo sobre a 

comunidade indígena e gerar interesse na sociedade, para que haja empatia e indignação sobre 

a invisibilidade e crueldade a que os índios são submetidos. Visamos colaborar com futuros 

projetos antropológicos de defesa e preservação dos costumes dos indígenas brasileiros, 

através da elaboração de materiais que facilitarão o trabalho de divulgação e o entendimento 

para o público em geral. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Elaboramos um questionário com base bibliográfica em AFONSO (2006), SILVA 

(2014) e BRANDT (2014) e o disponibilizamos através do aplicativo Google Formulários 

durante 15 dias.  

Utilizamos para coleta de dados o Stellarium®, um software livre que é um planetário 

virtual com uma gama de opções para observação de um céu que simula o real, com registros 

de cada astro catalogado até o momento, sendo de fácil manuseio e com um banco de dados 

muito vasto. A escolha do grupo Indígena Tupi-Guarani como objeto de estudo da presente 
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pesquisa se deve a disponibilidade desta cultura estelar na janela de “opções do céu e de 

visualização” (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Opção de visualização da cultura estelar Tupi-Guarani no Stellarium®. IFPB, 2016 

 

Nos trabalhos de LIMA e MOREIRA (2005) e AFONSO (2006) nos aprofundamos 

sobre a visão de Claude D’Abbeville, frade francês que documentou grande parte do que se 

sabe hoje sobre a cultura estelar tupi-guarani: Construímos então, textos sobre a mitologia das 

constelações indígenas e separadamente, com o uso do programa de edição de imagens 

Photoscape®, rotulamos e indicamos através de traços a localização dos asterismos baseado 

em constelações ocidentais, a fim de facilitar a identificação no céu noturno (Figura 2). 

Programamos a divulgação destes materiais na página da Associação Paraibana de 

Astronomia no Facebook e produzimos apresentações em Slide para uso lúdico70. 

 

                                                           
70 Apresentações em Slide disponíveis através da plataforma Prezi®, em <https://prezi.com/user/iiwniifbxhzh/>. 
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Figura 2. Traços indicativos das Constelações Anta do Norte, Ema Branca e Veado com sobreposição de 

Constelações Ocidentais, a fim de facilitar localização. IFPB – 2016 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As 124 respostas obtidas - de vários Estados do Brasil - nas questões objetivas do 

questionário evidenciaram o pouco conhecimento sobre Astronomia Básica e sobre a cultura 

Indígena (Figura 3). Uma das questões foi: Você acha que é importante conhecer sobre a 

cultura indígena? E 121 entre as 124 pessoas responderam que sim, mas apesar de ser 

considerado importante para tantas pessoas, o que constatamos diante dos outros resultados é 

que existe parco conhecimento sobre assuntos como a violência contra os índios e a sua 

população no território brasileiro (Figura 4). Isto confirma o falso pensamento de que temos 

poucos indígenas no Brasil, o que acarreta problemas como descreve BRANDT (2014): 

“fingimos que os índios estão deixando de existir e gradualmente não pensamos mais na 

situação deles. Assim fica mais fácil justificar nenhum respeito a seus direitos e à sua própria 

vida”, se referindo ao genocídio que tem acontecido nos últimos anos que a mídia pouco 

divulga e as pessoas não discutem ou sabem sobre. 
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Figura 3. Resultados da pesquisa online sobre conhecimento em Astronomia Básica e Cultura Indígena, com 

124 participantes de diversos Estado brasileiros. IFPB – 2016 

 

 

Figura 4. Dados retirados da pesquisa em campo, constatando pouco conhecimento dos brasileiros sobre 

questões indígenas no Brasil. IFPB – 2016 

 

Apresentamos uma aula de Iniciação à Astronomia Básica a 26 alunos do 5º ano do 

ensino fundamental da Escola Municipal Cícero Leite, em João Pessoa. Com 50 minutos de 
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duração, foi possível no primeiro momento avaliar o conhecimento da turma sobre o assunto 

(Figura 5). Na falta de um projetor na escola, não foi possível apresentar o Slide que 

produzimos sobre o tema, então fizemos uma dinâmica com mesas e cadeiras afastadas: Cada 

aluno representou um corpo celeste, ordenados segundo o sistema solar e escolhidos de 

acordo com a lista de chamada da turma. Através dessa simulação, foi possível explicar dentre 

outras coisas, os movimentos de rotação e translação, fases da Lua e até mesmo o motivo dela 

sempre mostrar a “mesma face” à Terra. Ao final da dinâmica, sentamos em círculo e os 

alunos sanaram dúvidas sobre satélites, meteoros e vida extraterrestre.  

Essa experiência de campo no colégio não esta concluída, pois sentimos a necessidade 

de mais aulas junto à turma, visto ser esse um processo gradual de aprendizagem até que se 

possa falar sobre a cosmologia Tupi-Guarani de forma que todos entendam. Prevemos mais 3 

aulas sobre Astronomia básica e seguiremos o projeto de preservação da Cultura indígena, 

com narração da mitologia e identificação das constelações com ajuda do Stellarium®. 

Esperamos concluir o projeto junto às crianças com uma visita a Estação Cabo Branco 

durante a noite para observação do céu com telescópio, visto ser possível mediante 

agendamento. Consideramos esta atividade prática como essencial para aproximar os alunos 

da ciência e despertar um maior interesse pela astronomia indígena; seja com esta observação 

por telescópio ou mesmo a olho nu, apontando as constelações Tupi-Guarani com auxílio de 

um laser simples.  

 

 
Figura 5. Alunos do 5º ano da E.M.E.F  Cícero Leite em sondagem sobre Astronomia Básica. 

 

CONCLUSÕES 

O trabalho realizado se apontou exitoso no que se destina a definir uma metodologia 

eficaz para incluir o debate sobre cultura indígena nos meios acadêmicos e também para 

fomentar o interesse do público em geral a cerca do tema. Durante a execução do projeto 

elaborou-se um modelo de aula para alunos que será disponibilizado para futuros trabalhos de 
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divulgação científica e cultural em escolas de nível fundamental, garantindo assim uma 

continuidade no trabalho como meio de garantir um alcance cada vez maior das atividades 

realizadas.  

O tema demonstrou-se de fácil acolhimento do público o que comprova a abordagem 

lúdica como meio eficaz de se atingir pessoas de baixa escolaridade e tornar o tema atrativo e 

interessante. A presente pesquisa adiciona material bibliográfico a uma área pouco pesquisada 

e tida como de pouca relevância do Brasil, que é a Astronomia Tupi-Guarani; os pontos que 

devem ser abordados com maior intensidade nas atividades a serem implantadas 

posteriormente foram listados e detalhados de modo que facilite e maximize a eficácia de 

futuras pesquisas na área.  
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RESUMO: O objetivo desse trabalho foi explorar os principais programas de financiamento à 
exportação existente no Estado Brasileiro. Como pesquisa exploratória e predominantemente 
bibliográfica foi abordada os principais programas disponíveis no mercado, inclusive por 
meio de bancos públicos. As conclusões mostraram que há disponíveis no mercado, linhas de 
créditos eficientes a fim de fomentar as exportações brasileiras, tanto na fase de pré-embarque 
– produção – como na fase de pós-embarque - comercialização. 

.  
Palavras–chave: Linhas de financiamento. Comércio Internacional. Exportações Brasileiras. 
 

MAIN PROGRAM FUNDING TO EXPORTS EXISTING IN BRAZIL 
 
ABSTRACT: The aim of this study was to explore the main sound funding programs to 
existing export in the Brazilian State. As exploratory and predominantly literature was 
addressed major programs available in the market, including through public banks. The 
findings showed that there is available in the market lines of efficient credits in order to 
promote Brazilian exports, both in the pre -shipment stage - production - as in post-shipment 
stage - commercialization. 
 
KEYWORDS: Credit line. International Trade. Brazilian exports. 
 
 

INTRODUÇÃO 

O Comércio Internacional tem se intensificado em todo o mundo. As relações de trocas 

de bens e serviços tem crescido substancialmente nos países emergentes. No Brasil, conforme 

o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a corrente de comércio em 2015 foi 

de cerca de US$ 362,5 bilhões, o que demonstra uma maior interação entre os países. Com a 

finalidade de alavancar ainda mais as exportações e implantar no Brasil uma cultura cada vez 

mais exportadora, foi lançado pelo MDIC, o Plano Nacional da Cultura Exportadora – PNCE, 

que consta como um dos pilares – junto com a qualificação e a gestão – para a consecução do 

plano, o financiamento das atividades exportadoras. 
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Figura 1. Trilha para a Internacionalização das Empresas. MDIC, 2016. 

 

Com isso, as empresas brasileiras visando ampliação de sua base exportadora seguem 

os pilares da internacionalização, mostrado na figura 1. E por consequência, devem tomar 

decisões de investimentos e financiamentos para à consecução dos objetivos da 

internacionalização empresarial. 

Sobre o aspecto da tomada de decisão, Wernke (2008) afirma que a “captação de 

recursos” tem por finalidade o suprimento do montante de capital necessário para a 

manutenção ou ampliação das atividades empresa. Nessa linha, cabe importante destaque aos 

empréstimos e financiamentos que são operações contratadas por empresas quando as 

mesmas não possuem condições reais de financiamento por meio de capital próprio. 

Segundo Braga (2015, p. 311) “o financiamento das atividades empresariais é 

realizado mediante o emprego de diferentes tipos de fundos obtidos externamente ou gerados 

no curso normal das operações”. O autor ainda elenca que o financiamento por capital de 

terceiros, pode se classificar basicamente, por: 

 Fontes Espontâneas (exigibilidades diversas, adiantamento de clientes, crédito 

mercantil), e; 

 Empréstimos e financiamentos. 

Procura-se, portanto, com esse trabalho apresentar as principais linhas – programas – 

de financiamento existentes no Brasil utilizados para incentivar a inserção das empresas na 
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atividade exportadora, bem como dar condições para as mesmas competirem com os preços e 

as taxas praticadas no mercado internacional. 

É importante destacar que o Brasil possui vários programas de financiamento, 

operacionalizado tanto por instituições financeiras públicas quanto por instituições privadas: o 

Adiantamento de Contrato de Câmbio – ACC –, o Adiantamento de Cambiais Entregues – 

ACE – e por seguinte, o Programa de Financiamento às Exportações – PROEX – e o BNDES 

Exim, que serão explorados nesse estudo. 

Esse estudo focará nos programas de financiamento através des instituições públicas: 

Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 

Sobre o BNDES, Wernke (2008, p.136) afirma que:  

As operações do BNDES contemplam financiamentos de longo prazo e custos 

competitivos, para o desenvolvimento de projetos de investimentos e para a 

comercialização de máquinas e equipamentos novos, fabricados no País, bem como 

para o incremento as exportações brasileiras. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa classifica-se como exploratória, pois visa o aprofundamento do tema e 

explorar suas variáveis.  E no que tange aos procedimentos técnicos adotados classifica-se 

predominantemente como bibliográfica, uma vez que, utiliza de forma convincente o apoio da 

literatura para buscar melhor conhecimento acerca o tema tratado, bem como faz uso de 

informações publicadas em sites de instituições públicas e financeiras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Brasil possui diversas linhas de financiamento, as quais pode-se destacar como as 

principais: o Programa de Financiamento às Exportações (PROEX) e o BNDES Exim. 

 

Programa de Financiamento às Exportações 

O Programa de Financiamento as Exportações (PROEX) se destaca por ser o programa 

brasileiro oficial no que se refere ao fomento das exportações com recursos do Tesouro 

Nacional. A operação é contratada com o Banco do Brasil – única instituição financeira 

autorizada (BRASIL, 2016). O PROEX possui duas modalidades: PROEX Financiamento e 

PROEX Equalização.  
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O PROEX Financiamento é voltado para pequenas e médias empresas (com 

faturamento bruto anual de até 60 milhões). A valor do financiamento depende do prazo: 

 100% do valor financiado para o prazo máximo de 2 anos, e; 

 Até 85% do valor financiado prazos superiores a dois anos. 

É importante ressaltar que o prazo máximo é de 10 anos e o PROEX se direciona para 

empresas onde o índice de nacionalização dos produtos comercializados, seja de, no mínimo 

60%. Vejamos, passo a passo, como acontece o PROEX, na sua forma de financiamento: 

 1º passo: Identificar se a mercadoria é elegível dentro do PROEX; 

 2º passo: Negociação exportador/importador; 

 3º passo: Definição da garantia; 

 4º passo: Registro de Crédito no SISCOMEX, solicitando enquadramento no 

PROEX; 

 5º passo: Registro de Exportação no SISCOMEX; 

 6º passo: Embarque; 

 7º passo: Apresentação dos documentos junto ao Banco do Brasil (documentos 

que comprovem a exportação, documento original de garantia e documentos 

que atestem a regularidade fiscal da empresa); 

 8º passo: Desembolso ao exportador (em R$); 

 9º passo: Pagamento do importador ao Banco do Brasil. 

Já o PROEX Equalização é direcionado para empresas de qualquer porte e que o índice 

de valor financiado pode chegar até 85% do valor da exportação. As garantias e custos (taxa 

de juros) podem ser livremente acordadas entre o banco e o exportador. Em 2015, os 

desembolsos através do PROEX Financiamento foram de 329,8 milhões de reais. 

 

BNDES Exim 

O BNDES Exim é destinado a empresas exportadoras de qualquer porte, constituídas 

sob as leis brasileiras e que tenham sede e administração no país (BNDES, 2016). Essa linha 

pode ser contratada tanto na fase pré-embarque quanto na fase pós embarque. 

No processo de pré-embarque, as empresas que exportam devem observar a relação de 

bens financiáveis do BNDES para verificar se o bem que produz pode receber o 

financiamento.  
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A instituição financeira divide os bens financiáveis em dois grupos: o Grupo I e o 

Grupo II. Sobre esses grupos, de acordo com o BNDES, cabe ressaltar: 

 Grupo I: devem ser credenciados pelo BNDES, caso aplicável, ou 

apresentar índice de nacionalização que atenda os critérios definidos pelo 

BNDES, ou estar enquadrados no Processo Produtivo Básico – PPB. 

 Grupo II: devem possuir índice de nacionalização, em valor, calculado 

de acordo com os critérios definidos pelo BNDES. 

Essa linha de crédito pode ser contratada diretamente juntos ao BNDES ou pode ser 

intermediada por instituições financeiras credenciadas pelo Banco para operacionalizar esse 

tipo de serviço e possuem diferentes formas de custo, a saber, as principais são: 

 Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) – representando o custo 

financeiro; 

 1,6% a.a. de remuneração do BNDES; 

 Remuneração da instituição credenciada de livre negociação. 

O valor máximo desembolsado na exportação do grupo II – no qual o atum faz parte – é 

de até 70% da exportação, com prazos de financiamento de 2,5 anos e prazos de amortização 

de 1,5 ano, e no caso, de intermediação por instituição, as garantias podem ser acordadas com 

o próprio banco intermediador (BNDES, 2016). O fluxograma abaixo apresenta a operação 

BNDES Exim na fase pré-embarque. 

 

 

Figura 2. BNDES Exim Pré-embarque. BNDES, 2016. 

Na fase pós embarque, diferencia-se do pré-embarque, pois além da contratação 

acontece via Supplier Credit ou Buyer Credit. 
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O Supplier Credit é a modalidade na qual o exportador concede ao importador 

financiado por meio de carta de crédito, letras de câmbio ou notas promissórias (BNDES, 

2016). 

 

Figura 3. BNDES Pós embarque Supllier Credit. BNDES, 2016. 

Por sua vez, a modalidade Buyer Credit o BNDES oferece financiamento ao 

importador, com interveniência do exportador e o exportador, e o BNDES, desembolsa os 

recursos em reais para o exportador (BNDES, 2016).  

 

Figura 4. BNDES Pós Embarque Buyer Credit. BNDES, 2016. 

 

Conforme dados da própria instituição, entre 2007 e 2014, por meio de seus programas 

de financiamento, o BNDES cerca de US$ 53,7 bilhões, o que coloca seus programas numa 

posição de destaque, sendo o principal destino dos financiamentos concedidos para os Estados 

Unidos. Além disso, a maioria do financiamento na fase pós embarque é direcionado para 

bens de capital – cerca de 70%. 
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CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que o Brasil possui linhas de créditos consolidadas voltadas para a 

exportação.  A Lei n. 10.184/01, que dispõe sobre a concessão de crédito para bens e serviços 

para a exportação – PROEX –, demonstra que o Brasil começou a adotar esse mecanismo 

como uma política para o desenvolvimento e inserção de produtos nacional em mercado 

internacional. 

Com o dinamismo do Comércio Internacional é perceptível que o crédito aos 

exportadores funciona como importante fator para a consecução das exportações, observando-

se os desembolsos.  
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RESUMO: Os problemas ambientais hoje fazem parte da vida da sociedade mundial, 
proveniente dos resíduos de atividades humanas e até mesmo dos processos naturais. No 
Estado do Amapá, a produção de resíduos na sociedade é inerente às condições humanas, 
causando com isso acúmulos de lixo, esgoto nas ruas, por falta do mesmo, comprometendo 
ecossistemas como as áreas de ressaca (campos inundados), poluição dos recursos hídricos, 
entre outras conseqüências maléficas ao meio ambiente. Problemas reais e atuais de difícil 
resposta, por exemplo, nos bairros do município de Macapá (capital), que exigem uma 
reeducação ambiental e principalmente um comprometimento de cada cidadão e dos órgãos 
competentes, na decisão de contribuir para amenizar os mesmos. Não se pode parar de 
produzir lixo, mas sim procurar diminuir sua produção, através da redução e reutilização 
sempre que possível. Com a aprovação da nova lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), espera-se que todos, governo, empresas e sociedade cumpram seus papeis para o 
bem-estar da comunidade em geral. 
Palavras–chave: problemas ambientais, sociedade, resíduos, poluição. 

 
ENVIRONMENTAL PROBLEMS THAT DIRECTS AFECTING THE COMUNITY 
OR POPULATION OF MACAPÁ CITY. 

 
ABSTRACT: Environmental problems today are part of the life of world society, from the 
waste of human activities and even natural processes. In the State of Amapá, the production 
of waste in society is inherent to the human condition, thereby causing accumulation of 
garbage, sewage in the streets for lack of same, affecting ecosystems and areas of hangover 
(wet grassland), water pollution, among other detrimental consequences to the environment. 
Real problems and present difficult to answer, for example, in the neighborhoods of the city 
of Macapa (capital), which require an environmental rehabilitation and foremost a 
commitment of every citizen and the competent bodies in the decision to contribute to soften 
them. You can not stop producing waste, but rather seek to reduce their production by 
reducing and reusing wherever possible. With the approval of the new Law of National Policy 
on Solid Waste (PNRS), it is expected that all government, business and society to fulfill their 
roles for the welfare of the community in genera. 
KEYWORDS: Environmental problems, society, waste, pollution. 
 

INTRODUÇÃO 

A população do planeta depende dos ecossistemas e dos serviços ambientais por eles 

promovidos. Mas, a partir da Revolução Industrial instalou-se uma trajetória de degradação 
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dos ecossistemas terrestres, reduzindo os benefícios para o bem-estar humano e colocando em 

risco a própria sustentabilidade do sistema econômico e do bem-estar das gerações presentes e 

futuras. Dentre tantos outros problemas ambientais, destacou-se três que são comumente 

presente e relevante a toda comunidade macapaense na esperança que sejam solucionados: 

1.1 Lixo 

Como um dos principais problemas dos bairros de Macapá, o lixo é um problema de 

todos, apesar de muitos se tornarem indiferentes ao mesmo. O crescimento exagerado, 

descontrolado e desorganizado da cidade, a falta do compromisso público em se fazer uma 

educação e reeducação ambiental, torna-se um fato com muitos agravantes ambientais. O 

descarte de resíduos gerados pela população sem uma preocupação de contaminação ao meio 

ambiente acaba gerando fatores irreversíveis ao mesmo, causando a poluição da cidade de 

muitas maneiras. Pois o lixo é depositado em locais impróprios, gerando com isso a 

destruição de ecossistemas, agentes contaminantes, entre tantos outros malefícios. 

1.2 Esgoto 

O planejamento ambiental ainda não é orientado pelo saneamento. A carência ou a 

inadequação dos serviços de saneamento básico apresenta relação direta com as doenças de 

veiculação hídrica como cólera, dengue, esquistossomose, leptospirose, diarréias, entre outras, 

agravando o quadro epidemiológico, especialmente nas áreas mais pobres.             

 Diversos estudos mostram que as modificações ambientais provocadas pela ação 

antrópica, alteram significativamente os ambientes naturais, poluem o meio ambiente físico, 

consumem recursos naturais sem critérios adequados, aumentam o risco de exposição a 

doenças e atuam negativamente na qualidade de vida da população (Miranda et al., 1994; 

Ministério da Saúde 1995; Banco Mundial 1998; WHO 1999). 

 O comprometimento da capacidade de suporte dos sistemas naturais de absorver os 

impactos das modificações ambientais, portanto, tem como resultado negativo a degradação 

dos recursos hídricos, atmosféricos e do solo, com risco a qualidade de vida nesses espaços 

(Malheiros et al, 2005). 

 Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento do meio pode ser 

definido como o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou 

podem exercer efeito deletério sobre seu bem-estar físico, mental e social (Philippi Jr., 1988). 

O Código Ambiental do Estado do Amapá é um instrumento bem elaborado, porém 

ainda não conhecido e nem aplicado pelo poder público muito menos pela população, e, 
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infelizmente esse é um problema semelhante a muitas áreas urbanas em toda a região. E o 

mesmo fica assim determinado: 

Art. 2º - A Política Estadual do Meio Ambiente compreende o conjunto de diretrizes 

administrativas e técnicas com a finalidade de orientar as ações governamentais para a 

utilização racional dos recursos ambientais, bem como para a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propicia à vida, visando assegurar, no Estado, condições 

ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança e a proteção da dignidade 

da vida humana observando princípios básicos entre outros:  

- Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente 

como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o 

uso coletivo; 

- Proteção dos ecossistemas, incluindo a preservação e conservação de espaços territoriais 

especialmente protegidos e seus componentes representativos, mediante planejamento, 

zoneamento e controle das atividades potencial ou efetivamente degradadoras;    

- Promoção da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, extensiva à comunidade, 

objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. 

1.3 Estrutura física das redes de abastecimento 

Para o abastecimento humano, as águas devem receber tratamentos específicos de 

acordo com a sua classificação. Quanto melhor for a qualidade da água, menos exigente é o 

seu uso (CONAMA, 2005). Os tratamentos vão desde simples até com técnicas avançadas, 

com é o caso das águas salinas e salobras. Porém, não só a forma de tratamento inadequado 

da água que pode trazer complicações para o homem, mas também a forma e os meios em que 

ela é distribuída. 

Limpar e tratar a água é um processo bastante caro e complexo, destinado a eliminar da 

água os agentes de contaminação que possam causar algum risco para a saúde, tornando-a 

potável. Em alguns países, as águas residuais, das indústrias ou das residências, são tratadas 

antes de serem escoadas para os rios e mares. Estas águas recebem o nome de depuradas e 

geralmente não são potáveis. A depuração da água pode ter apenas uma fase de eliminação 

das substâncias contaminadoras, caso retorne ao rio ou ao mar, ou pode ser seguida de uma 

fase de tratamento completa, caso se destine ao consumo humano. 
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Antigamente, a distribuição da água era realizada por meio de aquedutos que, 

possivelmente, foram inventados pelos romanos. Mas quando se deu a Revolução Industrial, 

que melhorou o uso de metais como o aço, houve um impulso considerável na construção de 

tubulações e conseqüentemente na distribuição da água. 

O manuseio indevido da água para abastecimento pode trazer diversos transtornos para 

o ser humano e para o meio ambiente. Como a qualidade de vida das pessoas está diretamente 

ligada à qualidade da água, doenças patológicas podem afetar o mesmo podendo causar até a 

morte. Por esses motivos que a supervisão de encanamento, o monitoramento da qualidade da 

água e estudos são essenciais para garantir essa qualidade de vida. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia baseou-se na visita de campo em ruas, avenidas e baixadas (áreas onde 

as casas são fixadas por madeiras sobre as ressacas e interligadas por pontes) no período de 

sete dias, por alunos divididos em equipes nos bairros: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 

Pacoval, Novo Buritizal e Jardim Marco Zero. 

Foram ainda feita coleta de amostras da água das torneiras em algumas residências, 

feitas nos dias 24 e 25 de julho de 2016, para realização de analises dos aspectos químicos e 

biológicos, tais procedimentos realizados no Laboratório de Química Ambiental do Bloco de 

Ciências Ambientais da UNIFAP. As amostras apresentavam algumas características 

anormais quanto à cor aparente da água. Após o registro fotográfico da água, foi feita uma 

visita a caixa d’água da Universidade, na qual foi também feito registros fotográficos, para 

constatar características da encanação. 

Foram registradas com auxílio de máquinas fotográficas, os problemas ambientais mais 

precários, e em alguns lugares foram realizadas entrevistas informais com moradores e não-

residentes.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os bairros têm depósitos de lixos (Figura 1) e esgotos a céu aberto (Figura 2). A 

existência de bocas de lobo abertas nas ruas deixa quem passa por ali exposto a acidentes que 

possam levar a grandes conseqüências, a falta de iluminação nos bairros e no Campus 

também é um fato perturbador.  
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Figura 1: Lixo nas ruas, IFAP (2016).                                        

Figura 2: Esgoto, IFAP (2016). 

 Nas áreas de ressaca (Figura 3) é feito o descarte de todo tipo de lixo (Figura 4), 

causando uma total poluição e destruição do ecossistema. Local, onde crianças brincam 

utilizando materiais daquele lixo de uma maneira aparentemente natural. Por falta de opção e 

de uma educação ambiental, as pessoas que residem ali se acostumam com aquele ambiente 

sujo, sem nenhuma infra-estrutura, sem a menor atenção dos poderes públicos que preferem 

tornarem-se indiferentes àquela situação. 

 

Figura 3: Áreas de ressaca, IFAP (2016).                       Figura 4: Despejo de lixo nas ressacas, IFAP (2016). 

 Ao longo da realização da pesquisa, foi detectado o precário estado físico do sistema 

interno do abastecimento de água. Tal fato pode estar alterando as características da água 

consumida por pessoas, utilizada no desenvolvimento de varias atividades: comércio, higiene 

pessoal, limpeza urbana, que necessitam da água disponível. Água fornecida, em muitos casos 

apresentação boa qualidade, mas no decorre do sistema de transporte nas tubulações tornam-

se inapropriadas para uso humano, devido à má manutenção do sistema de abastecimento.  
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A falta de saneamento básico é um problema de saúde pública. Em Macapá, mesmo 

sendo um município ainda pequeno, com aproximadamente 390 mil habitantes e observa-se o 

desinteresse por parte do poder público, em políticas urbanas efetivas que promovam a 

melhoria da qualidade ambiental da cidade e seus munícipes.  

Tão pouco há interesse pela população pobre que é a maioria (e sobrevive) morando no 

único lugar que a acolheu, vivendo em locais miseráveis, áreas sem sistemas de 

abastecimento de água, esgoto, drenagem, iluminação, etc., problemas habitacionais que 

deixam essa população exposta em áreas de risco, com elevada produção de resíduos sólidos, 

lançados sem qualquer tipo de controle no ambiente. Em fim, são áreas urbanas em situação 

de elevada degradação qualitativa urbana. 

 Quanto à água analisada no laboratório Universidade Federal do Amapá, um 

parâmetro da qualidade da água, que com certeza pode estar alterado é a cor aparente da 

mesma (Figura 5). A cor aparente é a capacidade de penetração de luz e a inflação desse 

parâmetro indica que existem substâncias em suspensão como óxidos de ferro e manganês 

(CUNHA, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Analise da água direto da torneira, IFAP (2016). 

 A má instalação de encanamentos pode também trazer desperdícios. A ONU redigiu 

um documento intitulado Declaração Universal dos Direitos da Água, onde diz que a água 

não é uma doação gratuita da natureza por ser rara e dispendiosa e pode escassear em 

qualquer região do mundo. 
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4 Recomendações  

 Reconhecer o homem como co-participante das transformações do ambiente e 

responsável pela preservação e conservação da biosfera; 

 Proteger e utilizar de forma racional o solo, tratando e reaproveitando o lixo; 

 Compreender a necessidade do uso racional da água pelo homem no seu dia a dia, 

reconhecer as conseqüências da água poluída e/ou tratada para a saúde humana 

considerando o ciclo da água na manutenção dos recursos hídricos; 

 Reconhecer a importância dos ecossistemas na manutenção dos seres vivos, dando 

ênfase ao ecossistema local; 

 Identificar os efeitos dos diversos tipos de poluição, sobre os seres vivos; 

 Realizar monitoramento dos encanamentos e da água de abastecimento; 

 Perceber o ambiente como agente que influencia diretamente os seres vivos e que, ao mesmo 

tempo é modificado por eles. 

4.1 Mitigação Ambiental 

- Parcerias com a Prefeitura Municipal de Macapá e Secretaria Municipal e Estadual de Meio 

Ambiente; 

- Mutirão de limpeza para retirada do lixo; 

- Implantação da rede de esgoto do bairro; 

- Elaboração e implantação do projeto de paisagismo para o local; 

- Iniciar a recuperação das vias de acesso (asfaltamento) 

- Palestras de Sensibilização e Conscientização ambiental para a comunidade e escolas; 

- Oficinas de reciclagem de papel, plástico, vidros e metais nas escolas e comunidade; 

- Distribuição de mudas para plantio comunitário; 

- Coleta seletiva; 

- Desenvolver ações relacionadas às datas alusivas ao meio ambiente como: Semana da água, Semana 

do Meio Ambiente e etc. 

 

CONCLUSÕES 

Pode-se ainda obter um resultado positivo, procurar melhorar as condições de vida em 

todo o Estado, pois apesar de toda crítica do trabalho, diz-se ainda que o Amapá, mais 
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diretamente em Macapá, é o melhor lugar para se viver neste planeta, tem-se a maior área 

protegida (verde) do Brasil, é banhado pelo maior rio de água doce do mundo, paisagens 

exuberantes, o açaí, o peixe, o camarão e pessoas de bons corações, agradáveis, amigas, 

receptivas, solidárias. 

 Precisa-se somente da conscientização de todos, principalmente da classe do poder, 

amar esta terra como seu bem maior e unidos todos através da reeducação ambiental, 

separando os materiais que poderão ser reciclados, evitando desperdícios, procurando 

diminuir a produção de resíduos, tentando a cada gesto diminuir os impactos ambientais 

provocados pelo ser humano ao meio ambiente. 

Os métodos laboratoriais de análise química são relativamente caros, portanto, por falta 

de incentivo, não se pode realizar análise de qualidade da água sem ter uma programação 

completa das análises. Os resultados demonstram a necessidade do estimulo de projetos 

ambientais nas instituições de ensino, que busquem a mudança de comportamento da 

comunidade, promovendo a sensibilização de atitudes sustentáveis, no entanto, ainda há 

pouco incentivo dos setores de administração da instituição em querer analisar, por exemplo, 

a qualidade hidro-sanitária da água que está sendo consumida pelos seus comunidade do 

entorno. 
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RESUMO: Tendo em vista que as empresas buscam aperfeiçoar cada vez mais seu processo 
de aquisição, visando expandir os negócios através de meios econômicos mais eficientes, 
nota-se a importância de possuir uma gestão de suprimentos bem definida e com qualidade. 
Dentro desse contexto o trabalho tem como foco verificar como se dá a relação do varejo em 
papelaria com os seus fornecedores no processo de compra de materiais. E para realização 
deste estudo, de caráter descritivo, com a abordagem qualitativa, optou-se pela técnica de 
estudo de caso, aliado à pesquisa bibliográfica. E a coleta de dados se deu através da 
aplicação de uma entrevista. E em seguida elencado os resultados na análise. 
Palavras–chave: Administração de materiais, Processo de compras. 
 
PROCESS STOCK ACQUISITION: A CASE STUDY IN MPE RETAILER OF JOÃO 
PESSOA-PB. 
 
ABSTRACT: Given that companies seek to increasingly improve its acquisition process, 
aiming to expand the business through more efficient economic means, note the importance of 
having a well-defined supply management and quality. In this context the work focuses check 
how is the retail relationship stationery with its suppliers in the process of purchasing 
materials. And for this study, of descriptive, with a qualitative approach, we chose to study 
technical case, combined with literature. And the data collection was carried out by applying 
an interview. And then the results part listed in the analysis. 
KEYWORDS: Materials Management, Shopping process. 
 

INTRODUÇÃO 

Segundo LAS CASAS (2013, p.9) o desenvolvimento do Varejo foi dado inicialmente 

na antiguidade em Atenas, Alexandria e Roma. Estas eram grandes áreas comerciais e os 

gregos antigos eram conhecidos como grandes comerciantes. O surgimento do varejo tanto na 

Inglaterra como nos Estados Unidos teve inicio no século XIX, quando surgiu as chamadas 

general stores, ou lojas de mercadorias gerais, as quais comercializavam mercadorias como: 

produtos novos, alimentícios, tecidos entre outros (GOUVEA et al, 2011) 

O varejo no Brasil iniciou-se no final do século XIX, com as formações populacionais 

nas primeiras vilas litorâneas, tendo como a principal mercadoria o açúcar. Com o início da 

industrialização e o surgimento dos meios e vias de transporte, o comércio foi estabelecido 
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por produções agrícolas, pecuárias e de mineração, acompanhando os principais momentos da 

formação econômica e social do país (LAS CASAS, 2013). 

As empresas que trabalham com varejo têm suas atividades de negócios envolvidas na 

venda de produto ou prestação de serviço, para utilização ou consumo pessoal, familiar ou 

residencial que reúne um conjunto de atividades de negócios acrescendo valor aos produtos e 

serviços vendidos. É o último estágio do processo de distribuição (LAS CASAS, 2013). 

Dentro desse contexto, inclui-se o varejo de papelaria, um setor que trabalha com a 

perspectiva da sazonalidade, com picos de vendas em certos períodos do ano. Por isso, tal 

setor deve se organizar para aproveitar ao máximo esses períodos de elevadas vendas, e para 

isso é fundamental ter uma adequada gestão de materiais, com a eficiente gestão do processo 

de compras e estocagem de produtos. 

Conforme o IBGE, as vendas do comércio varejista do país fecharam o mês de janeiro 

de 2014 com crescimento de 0,4% em relação a dezembro do ano passado, enquanto a receita 

nominal expandiu 0,9% na mesma base de comparação IBGE (2014). Em relação a dezembro 

de 2013, na série com ajuste sazonal houve altas em oito das dez atividades pesquisadas no 

comércio varejista ampliado. Dentre as que obtiveram crescimento, destacou-se a área de 

livros, jornais, revistas e papelaria com 4,2% (IBGE, 2014).  

O varejo de papelaria está inserido num ambiente competitivo, cujas transformações são 

constantes e novos mercados e concorrentes surgem todos os dias. Portanto, é fundamental 

que as empresas estejam aptas a aproveitar as oportunidades que o mercado disponibiliza, e 

ter uma gestão de suprimentos bem planejada traz diversas vantagens para a organização 

(NEMETALA, 2008). 

Nessa perspectiva, a gestão de materiais tem se tornado cada vez mais importante 

dentro das organizações, assumindo um papel estratégico nos negócios em face do elevado 

volume de recursos financeiros envolvidos. É necessário que se tenha uma gestão voltada para 

assegurar um sistema logístico adequado ao desenvolvimento de cada organização, no qual 

seu intuito deve ser o de suprir os recursos materiais, em quantidade e qualidade certas, a 

preço favorável e no momento preciso (BATISTA; MALDONADO, 2008). 

O setor de compras tem função essencial na cadeia de suprimentos e atualmente possui 

papel estratégico nos negócios, atuando de forma proativa para propiciar maior eficiência ao 

setor, tendo como resultado o aumento de sua lucratividade (compras com preços mais baixos 

e redução da perda de vendas por falta de produto em estoque). 

Tal situação evidencia a importância da escolha dos fornecedores adequados, 

considerando as características que os diferenciam no mercado e que também refletem no 
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custo total da aquisição, sendo: preço, localização do fornecedor, custo e agilidade do 

transporte e a qualidade total (DIAS, 2010). O mesmo autor relata que se deve ter cautela na 

escolha dos fornecedores, pois a necessidade de compra da empresa não será atendida de 

forma adequada, afetando diretamente a demanda, qualidade e logística do produto a ser 

fornecido. Também se deve perceber que uma boa negociação deve ser adequada para o 

ambiente de cada empresa e situação, porém de uma forma que seja favorável para ambas às 

partes (DIAS, 2010). 

Tendo em vista que as empresas buscam aperfeiçoar cada vez mais seu processo de 

aquisição, visando expandir os negócios através de meios econômicos mais eficientes, nota-se 

a importância de possuir uma gestão de suprimentos bem definida e com qualidade. Nesse 

sentido, tem-se a seguinte questão de pesquisa: Como se dá a relação do varejo em 

papelaria com os seus fornecedores no processo de compra de materiais? 

Com o intuito de responder a tal questionamento, este estudo tem como objetivo geral 

analisar estratégias de compras de estoque que possibilitem vantagens competitivas em 

pequenos varejos. Como objetivos específicos, pretende-se: a) identificar os canais de 

distribuição que são utilizados comumente; b) verificar como é feito o processo de compras 

em uma papelaria; c) analisar as vantagens e desvantagens do processo de compras das 

modalidades usadas em uma papelaria. 

Este estudo se torna importante para as pequenas empresas do setor de papelaria 

(principalmente às localizadas no município de João Pessoa), contribuindo com a proposição 

de formas mais eficientes de aquisição de estoque, trazendo consequentemente uma maior 

lucratividade, por meio de uma melhor utilização de seus recursos financeiros voltados para 

esta área. 

Estas empresas também devem levar em consideração que com o conhecimento mais 

amplo sobre a aquisição de estoques e, consequentemente, seu gerenciamento mais eficiente, 

traz uma melhor previsão de demanda e um melhor sistema de controle de estoque dentre 

outras melhorias que se bem desenvolvidas, implantadas e gerenciadas irão trazer benefícios 

consideráveis para o aumento de sua capacidade competitiva. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa foi realizada em uma papelaria de pequeno porte localizado no município 

de João Pessoa-PB, que tem por público-alvo basicamente os alunos do IFPB (campus João 

Pessoa). A natureza do estudo é aplicada, visto buscar contribuir com a solução de problemas 
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específicos relacionados ao processo de aquisição de estoques. Quanto à abordagem, esta 

pesquisa se caracteriza como qualitativa, de abordagem descritiva.  

O trabalho é caracterizado quanto aos procedimentos técnicos como estudo de caso 

único (empresa escolhida por acessibilidade, assim como por perceber no dia-a-dia problemas 

advindos de uma possível ineficiência de seu setor de compras) e pesquisa bibliográfica, 

tendo como instrumento de coleta de dados uma entrevista estruturada com a gerente da 

organização. Os pesquisadores se utilizaram do método indutivo, estabelecido através de 

observações e experiências reais na instituição. 

A coleta dos dados se deu no mês de janeiro de 2015, por intermédio de uma entrevista 

estruturada composta por 11 perguntas, aplicada diretamente aos colaboradores responsáveis 

pelo setor de compras (sendo gravada e transcrita em seguida, totalizando 30 minutos e 29 

segundos de gravação e 6 laudas de transcrição). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente a gerente relata ser ela mesma a responsável por todo o processo de 

aquisição de materiais, apesar de ser gerente comercial, tendo toda a liberdade de escolha dos 

fornecedores, da qualidade e quantia dos produtos a serem adquiridos, sem nenhuma restrição 

pela direção da empresa. 

 Quando perguntada sobre os canais de compras usados e como ocorria o processo em 

cada modalidade, esta expôs que os canais de compras usados pela empresa são tanto 

diretamente da fábrica, como algumas vezes por meio dos representantes intermediários. E o 

processo de compras com a fábrica se dá: 

a. Entra contato via e-mail 

b. Encaminhasse uma lista e é requisitado o orçamento  

c. Retorno do orçamento  

d. Analisado e aprovado  

e. Autoriza o pedido e aguarda a entrega 

Onde todo o contato durante o processo é feito via e-mail, sendo o ponto que diferencia 

a relação com o representante, o qual intermedia sendo uma ponte durante todo o processo 

com o fabricante, que para a entrevistada não há nenhuma diferença no processo de compras 

em ambas as modalidades. Dias afirma (2010) que compradores com boa qualificação 

profissional proveem as empresas condições de fazer bons negócios e o mesmo se constitui 

uma força vital para alcançar o objetivo de comprar bem e eficientemente e consequente 

aumento dos lucros. 
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Quando indagada sobre as vantagens e desvantagens das modalidades usadas pela 

organização ela destaca que é mais vantajoso comprar diretamente com a fábrica, pois tem o 

beneficio de comprar a quantia que quiser, sendo diferente com o representante que impõe um 

valor mínimo do pedido, que diz a entrevistada “por mais que o representante ofereça algumas 

vantagens terá que comprar 5.000, porém se quiser comprar 500 na fábrica eu posso”. O que 

remete ao que Las Casas (2013) aborda que a organização consegue obter vantagens e 

desvantagens competitivas à medida que executa estratégias importantes, como redução dos 

custos ou forma mais eficiente que seus concorrentes. Como também é necessário um 

planejamento de campo, para redução de custos administrativos por métodos mais modernos 

de acompanhamento das vendas. Os consumidores analisam as ofertas e fazem comparação 

para efetuar uma melhor compra (COUGHLAN et al, 2012).  

Quando questionada como eram escolhidos os fornecedores, a entrevistada relata que a 

avaliação dos fornecedores foi realizada com base numa pesquisa de mercado sobre quais as 

fábricas que os concorrentes utilizavam, para que então buscassem dispor dos mesmos 

produtos de forma a abranger todos os públicos. E a empresa manter-se informada é essencial, 

haja vista que essa atitude pode se transformar em uma importante ação para a 

competitividade e lucratividade (SANTOS; JUNGLES, 2008). Pois a busca por bons 

fornecedores principia pelo estudo do mercado fornecedor, assim como conhecer bem seu 

público alvo para criar estratégias de mercado e abranger seu atendimento alcançando ao 

máximo seu nicho.    

E ao ser interrogada sobre que critérios eram usados na tomada de decisão de escolha de 

marcas de produtos, a gerente diz que o critério para uma papelaria é a diversificação de 

mercadoria para satisfazer o gosto de todos os públicos de modo que a papelaria possa 

disponibilizar de vários produtos que satisfaça o desejo de cada cliente, pois como dito por ela 

“porque eu vou ter só a Faber se a Faber é muito cara e o outro público não vou atender? 

Porque eu vou ter só a Trix se a Faber é de qualidade melhor que também tem cliente”. 

Conforme abrange Las Casas (2013) para vender seus produtos diretamente para os 

consumidores à organização trabalha diretamente com vários meios que realizam diferentes 

funções. Isso gera várias estratégias nas organizações que criam habilidades de tempo, lugar e 

bens para consumidores e usuários empresariais, visando lucro. 

Ao ser especulado se existia um planejamento no setor de materiais que provesse as 

necessidades de materiais de forma quantitativa e qualitativa e se é respeitado o estoque de 

confiança, ela conta que é feito sim um planejamento antes do inicio das aulas, pois a 

papelaria é um negócio sazonal, que vende os três (3) primeiros meses de cada semestre, 
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quanto ao estoque de confiança diz que nem sempre é possível porque a mesma fornece 

material para projetos da fundação que são vinculados, que quando o pedido é feito com base 

no planejamento realizado para um período de tempo determinado, porém quando a fundação 

requisita todo o meu material, acaba-se ficando desacobertados. Porém segundo Carretoni 

(2000) planejar as necessidades da empresa significa prever com antecedência o que e quanto 

o setor vai utilizar de materiais para realizarem suas tarefas. Essa atitude evidencia 

nitidamente a importância de um órgão de compras bem estruturado, que procura sempre se 

antecipar as alterações na demanda para assegurar um bom atendimento.   

Assim também se sabem o que é uma curva ABC e se a usam para controlar o estoque, 

em relação a tal ferramenta até já tinha ouvido falar, mas não lembra de que se tratava, como 

também não a utilizam como ferramenta, pois de acordo com a gerente não é necessário 

devido o estoque ser pequeno, o qual ao olhar já se sabe quais os materiais que se necessita 

pedir. Porem possuem um sistema que registra todos os dados do estoque, como quantidade, 

valor, entradas e saídas. 

No que se refere à logística de abastecimento dos fornecedores, foi indagado se o 

mesmo é eficaz e se influencia na qualidade do atendimento, sendo exposto que houve 

mudanças que interferiram nesse processo, não por parte das empresas (indústrias), mas sim 

por causa de questões tributárias. A mercadoria vinha direto para a papelaria, agora vai 

primeiro para a empresa de logística para que antecipe o pagamento do ICMS, que  

anteriormente constava na nota fiscal, para então a mercadoria ser liberada. Como relata a 

gerente “digamos que se a mercadoria chegava em 20 dias agora esta chegando em 30 dias, o 

que depende também do setor financeiro da empresa se vai agilizar liberando o pagamento”. 

De acordo com a gerente, toda essa mudança na logística com certeza influencia no 

atendimento, uma vez que não tendo a mercadoria no prazo previsto não podemos fornecer 

para os clientes, influenciando também no atendimento dos nossos colaboradores que ficam 

estressados porque querem agradar oferecendo o produto e não tem, os desmotivando. 

Com relação à utilização de estratégias para redução de custo de materiais, a 

entrevistada expõe que já que os preços são tabelados a decisão é comprar ou não comprar. A 

estratégia se configura no transporte, visto que o valor do frete é de acordo com quantidade de 

caixas, o peso e o valor da nota, o que não quer dizer que se for comprado menos o custo será 

menor, conforme relatada a entrevistada:  

posso ter um produto que é bem maneiro, só contém uma caixinha, 
mas o valor da nota dele é tão alto que aí o frete vai ser alto por causa 
do risco de perder aquele produto. Ou eu posso ter 100 caixas 
maneiras que vai custar o mesmo preço do outro, vou pagar o mesmo 
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frete de que uma caixa. Então mesmo que divida o pedido vou pagar a 
mesma coisa, assim é mais vantagem fazer dois pedidos porque não 
fico com estoque parado e anualmente existem feiras de materiais com 
novidades, que posso aproveitar para acompanhar as mudanças.  

 

É muito importante saber quanto será necessário de material efetuar um serviço, pois os 

estoques são recursos ociosos que possuem valor econômico e que é indispensável reduzir os 

custos, com o objetivo de otimizar os investimentos em estoques (CARRETONI, 2000).  

E quanto ao planejamento de abastecimento emergencial, verificou-se que a empresa 

não possui, pois a entrevistada relatou que o empreendimento tem atividades diferentes, que 

engloba a papelaria e os cursos que é oferecido pela fundação a qual esta vinculada. E eles 

não têm uma visão comercial, assim o foco principal da direção são os cursos, motivo pelo 

qual a gerente tem que se adequar e resolver o que for possível. 

O que se contrapõe com o que enfatiza Martins e Alt (2010) que toda a empresa na 

execução de seus objetivos necessita de grande interação entre seus departamentos, que deve 

dar-se da forma mais eficiente possível, a fim de que tais esforços se somem, pois a área de 

compras interage intensamente com todas as outras. 

 

CONCLUSÕES 

Cada vez mais a função compras vem ganhando espaço e evidência no contexto das 

organizações. Isso gera a necessidade de que seus procedimentos sejam aperfeiçoados, uma 

vez que a eficiência pode ser uma fonte de lucro para a empresa (FERREIRA, 2012). 

Desse modo, essa pesquisa buscou analisar as estratégias de compras de estoque que 

possibilitem vantagens competitivas pequenos varejos. Que após percorrer todas as etapas da 

pesquisa, principalmente na interpretação dos dados coletados, verificou-se que a função de 

compras é atribuída a gerente comercial, não sendo a pessoa indicada para executar a função 

devido à falta de qualificação e conhecimentos adequados para desempenhar bem seu 

trabalho. Observou-se também que a organização não desenvolve um relacionamento 

expressivo com seus fornecedores, cultivando apenas uma ligação tradicional que é apenas 

comprar.  

A pesquisa aponta que há uma maior vantagem de se negociar com a fábrica, pois 

flexibiliza mais em relação aos custos de compra, sendo divergente na visão teórica que as 

fábricas disponibilizam os representantes para reduzir custos. Ainda foi possível verificar que 

o planejamento que fazem é falho, não conseguindo prever alterações da demanda devido à 



 

11885 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

falta de comunicação por parte da direção que não comunica antecipamente a necessidade de 

material para os projetos que realizam. 

Também se evidenciou que a empresa apesar de possuir um sistema que facilita a 

administração do estoque, a mesma não utiliza a ferramenta. Foi possível destacar que forças 

externas dificultam o fornecimento da mercadoria, como o então citado tributo federal, 

prejudicando o atendimento ao seu público. 

Tendo em vista a relevância do assunto como um todo para a sociedade, e o fato da 

população investigada estar inserida no contexto público, sugere-se a organização que 

desenvolva e cultive uma relação de parceria com seus fornecedores para que haja um 

aperfeiçoamento dos processos e incentivo para inovação dos produtos. Que a empresa 

trabalhe visando ajustar as desconformidades de informação entre os setores. E que adquira a 

cultura de usar as ferramentas para que seu gerenciamento seja mais eficiente, pois traz uma 

melhor previsão de demanda e um melhor sistema de controle de estoque dentre outras 

melhorias que se bem desenvolvidas, implantadas e gerenciadas irão trazer benefícios 

consideráveis para o aumento de sua capacidade competitiva. 

Este estudo também se torna importante para as pequenas empresas do setor de 

papelaria (principalmente às localizadas no município de João Pessoa), contribuindo com a 

proposição de formas mais eficientes de aquisição de estoque, trazendo consequentemente 

uma maior lucratividade, por meio de uma melhor utilização de seus recursos financeiros 

voltados para esta área. 
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RESUMO: O objetivo desse trabalho foi analisar as percepções de professores de línguas 
estrangeiras com experiência na gestão do processo de internacionalização, no período de 
mudanças organizacionais durante a transição de Escolas Agrotécnicas para IF’s. O campo de 
pesquisa foi constituído de dois Campus do Instituto Federal de Pernambuco. Foi utilizado 
como instrumento de coleta de dados, o Teste de Matriz de Repertório de George Kelly. A 
percepção dos professores de línguas foi analisada através da Teoria do Isomorfismo 
Institucional, os resultados apontaram para coerência na construção de documentos 
institucionais e a necessidade de esforços na divulgação da política de internacionalização 
como também na investigação da consecução e materialização desse objetivos dentro da 
comunidade acadêmica do IFPE. 

Palavras–chave: teoria institucional, matriz de repertório de Kelly, mudanças 
organizacionais, instituto federal 

 

INTERNATIONALIZATION PROCESS OF INSTITUTIONALIZATION:  
A way to go between the normative construction and implementation of 
actions during the transition Agrotechnical Schools to Federal Institutes 
 
ABSTRACT: The focus of this study was to analyze the perceptions of language teachers 
with experience in the management of the internationalization process, from organizational 
changes during the Agrotechnical transition to IF's. The research field was made up of two 
Campus of the Federal Institute of Pernambuco. It was use as a data collection tool, the 
Repertory Matrix Test George Kelly. The perception of language teachers was analyzed by 
the Institutional Isomorphism Theory, the results showed consistency in the construction of 
institutional documents and the need for efforts in the promotion of international policy as 
well as in research achievement and realization of this objective within the academic 
community IFPE . 
 
KEYWORDS: institutional theory, repertory matrix of Kelly, organizational changes, federal 
institute 
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INTRODUÇÃO 

A transição de Escolas Agrotécnicas Federais (EAF’s) para Institutos Federais (IF’s), 

ocorreu com a publicação da Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, onde foi instituída a 

Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criados os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia com a missão de promover educação profissional, 

comprometida para a formação do ser humano, e desenvolvimento social (PDI, 2009, p.20).

 Com a criação dos IF’s pode ser observada uma maior abrangência de ações 

educativas, atuando no oferecimento de cursos de graduação e pós-graduação e, estabelecendo 

uma indissociabilidade nas ações de ensino, pesquisa e extensão (PEREIRA, 2015). No 

entanto, podem ser destacados alguns pontos positivos nessa mudança como, tornar o 

processo de internacionalização mais vigente, proporcionar uma maior visibilidade nacional e 

internacional e uma integração de conhecimentos com outros Campis.    

  Foram criados documentos para subsidiar essa nova configuração institucional 

como o PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), o Ciência sem Fronteiras, o PAVI 

(Programa de Apoio ao Visitante Internacional), o CELE (Centro de Línguas Estrangeiras), o 

Fórum de Relações Internacionais dos Institutos Federias. Todos esses documentos e 

programas visando aumentar o processo de internacionalização dentro dos IF’s.   

   O processo de transição ocorrido nos IF’s, está ligado com o processo 

de mudança organizacional. Dessa forma, o presente trabalho tem fundamentação baseada na 

Teoria Institucional. A área dos estudos organizacionais passou por construções teóricas onde 

foram elaborados modelos explicativos com o intuito de compreender o funcionamento das 

organizações. Para se entender o papel das organizações, faz-se necessário entender a 

institucionalização e todo o processo envolvido na formação da instituição (CORAIOLA; 

BARATTER; TAKAHASHI, 2011).        

 Para Dimaggio e Powell (2005) quanto mais uma organização se institucionaliza, mais 

semelhante ela se torna as demais já institucionalizadas. O isomorfismo se define como 

múltiplas práticas, que variam de intensidade de acordo com o conjunto de organizações, que 

tende a crescer na medida em que as práticas adquiram legitimidade (CORAIOLA; SILVA, 

2008).            

 Como instrumento de coleta de dados, usamos o Teste de Matriz de Repertório de 

George Kelly, que está fundamentado na Teoria dos Construtos Pessoais (TCP). Segundo a 

TCP, o homem desenvolve sistemas de antecipação que são utilizados para que ele possa lidar 

com os eventos que vivencia ao longo da vida. Kelly, desenvolveu o Teste de Matriz de 



 

11889 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

Repertório através de estudos sobre construtos pessoais, com objetivo de investigar sistemas 

de antecipação relacionando-os com outros elementos (VIANA, 2014).    

 Os objetivos desse trabalho foram analisar as percepções de professores de línguas que 

ocupavam cargos de gestão durante o processo de mudança organizacional dentro dos IF’s, e 

assim, poder identificar os passos trilhados no IFPE durante esse período, e também, poder 

observar a formação de documentos que orientam a política de internacionalização. 

 

MATERIAL E MÉTODOS         

 A pesquisa teve dois momentos: análise documental, quando foram analisados 

documentos oficiais do IFPE, relativos à internacionalização, e um segundo momento, quando 

foi aplicado o Teste de Matriz de Repertório de Kelly com os professores de línguas 

estrangeiras (sujeitos da pesquisa), com o intuito de se compreender como seu deu a política 

de internacionalização no Instituto Federal. O campo de Pesquisa foi constituído por dois 

Campi do Instituto Federal de Pernambuco.  Os sujeitos de pesquisa foram duas professoras 

de línguas estrangeiras que, no momento de transição e elaboração da política de 

internacionalização do IFPE, ocupava cargos de gestão correlacionado com esse processo.

    Foram submetidas ao Teste de Matriz de Repertório (TMR) duas 

professoras de línguas que, coordenaram a implementação do Centro de Línguas do IFPE, e 

que estiveram presentes durante o processo de mudança de Escolas Agrotécnicas para IF’s, 

para que elas relatassem suas perspectivas sobre como se deu o processo de 

Internacionalização durante esse momento de transição, baseado nas experiências que 

vivenciaram sobre a Internacionalização dentro do IFPE.      

        Na operacionalização do TMR foi 

solicitado ao sujeito que elencasse elementos diante da pergunta “Em que você pensa quando 

falamos em internacionalização?”. Os elementos citados são nomeados com (E1, E2, E3...) de 

acordo com a ordem em que foram evocados, e que na Matriz estão dispostos de forma 

horizontal e, os construtos na vertical, dispostos em dois polos, o polo emergente (à direita) e 

o polo de contraste (à esquerda). 

Os polos emergentes e os polos de contrastes dos construtos foram identificados 

seguindo pela ordem da enumeração dos elementos. Por exemplo, foi selecionado os três 

primeiros elementos, E1, E2 e E3 e pedido para as entrevistadas relacionarem dois que se 

aproximacem, e diferir do terceiro elemento que formava a tríade. Os dois elementos 

semelhantes formam o polo emergente, e o terceiro o polo de contraste. Na Matriz esses três 
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elementos escolhidos estão destacados em cor vermelha. Após essa etapa, é solicitado ao 

sujeito da pesquisa que localize os elementos restantes, e utilize uma escala, de 1 a 5 para 

fazer o seu posicionamento. Os elementos podem ser localizados no polo emergente (1), 

próximo ao polo emergente (2), intermediário (3), mais próximo ao polo de contraste (4), ou 

localizado no polo de contraste (5). Também pode ocorrer de o sujeito achar um elemento 

fora do contexto de ambos os polos, e nomeá-lo, com (-3).     

   A análise da Matriz, é feita através das correlações entre construtos e 

entre os elementos, que permitem compreender de qual maneira um determinado elemento ou 

construto está ligado ao outro. A partir de então são usadas fórmulas matemáticas para gerar 

os resultados. Apenas as correlações que apresentaram um significância maior que 0,5 são 

mostradas nos gráficos. Essa associação nos permite perceber a força associativa daqueles 

conceitos na matriz do sujeito da pesquisa. 

 

Quadro 1: Matriz de repertório de George Kelly do sujeito 1. (Construtos, polo emergente e 
elementos). IFPE, 2016. 

 
CONSTRUTOS 

 

POLO EMERGENTE E1 Troca de 

conhecimento 

E2 

Arinter 

E3 Estagiários 

internacionais 

E4 

PAVI 

E5 

Desconstrução de preconceitos 

C1 Campo de atuação Interpessoalidade 1 5 1 2 1 

C2 Dimensão Micro 3 4 2 1 1 

C3 Implementação da 

internacionalização 

Bloqueia 5 5 3 3 5 

C4 Estratégia da 

internacionalização 

Meio 5 1 3 1 5 

C5 Condição Dinâmico 1 5 1 1 1 

C6 Acolhimento Receptor 3 1 5 1 1 

C7 Relações humanas Confiança 1 1 3 3 1 

C8 Execução Fomentadores 1 1 3 1 1 

C9 Responsabilidade Comunidade acadêmica 1 5 5 5 2 

C10 Categorial 

professional 

Estudantes 3 1 5 1 2 
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Quadro 2: Matriz de repertório de George Kelly do sujeito 1. (Elementos e polo de 
contraste). IFPE, 2016. 

 
E6 

Visibilidade 

institucional 

E7 

Credibilidade 

E8 

Barreiras 

linguísticas 

E9 

Barreiras 

econômicas 

E10 

CELE 

E11 

Programas 

internacionais 

E12 

Acordos com 

instituições 

internacionais 

E13 

Mobilidade 

internacional 

POLO DE CONTRASTE 

4 4 1 5 4 4 4 2 Burocracia 

5 4 1 5 2 4 5 3 Macro 

3 5 1 1 5 5 5 5 Tornar possível 

4 4 -1 -3 1 5 1 5 Fim 

-3 -3 3 3 1 3 2 1 Estático 

-3 -3 -1 -3 2 3 3 3 Beneficiário 

1 1 5 5 2 3 3 3 Insegurança 

3 3 4 5 1 1 3 3 Dificuldades 

5 5 -3 5 3 3 5 1 Gestor 

5 4 3 -3 3 2 5 2 Servidores 

 

Figura 1: Correlação dos construtos do sujeito 1. IFPE, 2016   

 

  .                                                
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Figura 2: Correlações dos elementos do sujeito 1. IFPE, 2016 

 

                                         

Figura 3: Correlação dos construtos do sujeito 2. IFPE, 2016. 
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Figura 4: Correlação dos elementos sujeito 2. IFPE, 2016. 

 

                                        

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das observações dos gráficos da Matriz do sujeito 1, são formados 

agrupamentos que possuem uma forte correlação. Os agrupamentos são provenientes do 

gráfico das correlações dos construtos, como também das correlações dos elementos. Temos, 

como exemplo o agrupamento dos construtos C4/C6;C6/C5;C5/C3;C3/C4, podendo ser 

formados outros agrupamentos, a partir dos cálculos gerados através da Matriz de Repertório.

 Dentre esse agrupamento a maior correlação de construtos é C3/C4: Implementação da 

internacionalização/Estratégias de internacionalização. Nisso o sujeito quer dizer que, é 

preciso que haja a implementação da internacionalização dentro dos IF’s e, que se tenha 

estratégias para que essa internacionalização posse atuar de forma afetiva. Também foi feito o 

agrupamento entre os elementos do sujeito 1: E5/E9; E9/E6; E6/E5; E5/E9; E8/E9; E8/E4; 

E4/E1; E1/E5. Entre as correlações mais fortes destacamos E9/E6: Barreiras econômicas/ 

Visibilidade institucional. Nesse caso a visibilidade institucional precisa superar as barreiras 

econômicas e desigualdades para melhor se institucionalizar.     

   O agrupamento de construtos formulado pelo sujeito 2 da pesquisa foi: 

C1/C3; C3/C4; C4/C1. Destacamos a correlação: C1/C3: Resultados/ Instrumento, porque é 

necessário se ter uma preocupação em utilizar a internacionalização como instrumento de 

inclusão social para se obter bons resultados no processo de institucionalização. O 

agrupamento dos elementos do sujeito 2: E2/E7; E7/E1; E1/E6; E6/E7; E7/E9; E9/E3; E3/E2. 

Dentre as correlações mais fortes correlações: E7/E1: Igualdade de oportunidades/ Política 
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Institucional, sendo assim, havendo uma igualdade de oportunidade dentro das políticas 

institucionais, haverá uma inserção dos estudantes e uma maior troca de conhecimentos e 

experiências.      Foi feita uma análise documental, onde a partir de 

documentos como o FORINTER (Fórum de Relações Internacionais dos Institutos Federais) e 

Acordo de Metas e Compromissos (BRASIL, 2010) assinado entre todos IF's e o Ministério 

da Educação pudemos ver que os Institutos Federais têm papel de criar redes de cooperação, 

para poder assim, fazer trocas de conhecimento e experiências nacional e internacionalmente. 

     Para isso, é necessário que existam políticas de 

internacionalização dentro das instituições, e que haja também apoio por parte da instituição 

para com essas políticas. Ainda na análise documental, vimos que as assessorias de relações 

internacionais dos IF’s, fazem um trabalho, que busca auxiliar as atividades relacionadas com 

a cooperação internacional. Podemos ver também a necessidade das relações internacionais, 

como uma das condições para um bom desenvolvimento da indissociabilidade de Ensino, 

Pesquisa e Extensão e Gestão dentro das instituições.      

     Tendo conhecimento dessas políticas, há uma maior 

troca de conhecimento, e experiências para formar a criação de laços. Essa política de 

internacionalização serve para que sejam desenvolvidas gestões articuladas entre os Institutos, 

proporcionando visibilidade das ações das instituições. Podemos observar a importância de 

tais políticas no aprimoramento de estudantes, servidores, professores, em uma visão nacional 

e internacional. Outra etapa da pesquisa foi a aplicação da Matriz de Repertório de Kelly, que 

após ter sido aplicada com as professoras de línguas, foram obtidos correlações entre 

construtos e elementos, onde foi possível ser formulada a percepção das mesmas acerca da 

internacionalização no IFPE. Essas experiências pessoais, sobre dois olhares diferentes de 

gestão, se complementam em relação ao processo de internacionalização nos IF’s. 

 

CONCLUSÕES 

A política de internacionalização tem fundamental importância dentro das instituições. 

De acordo com perspectivas analisadas e na coleta de dados, podemos ver que o processo de 

internacionalização, é proposto formalmente em diversos documentos institucionais, no 

entanto, não é executado da maneira prevista dentro das instituições. Segundo a perspectiva 

dos sujeitos de pesquisa e documentos, há pouca divulgação sobre a política de 

internacionalização do IFPE, há barreiras e desigualdades que muitas vezes impedem que o 

processo da internacionalização aconteça. No entanto, existe uma preocupação institucional 

em utilizar a internacionalização, também, como instrumento de inclusão social. De acordo 
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com os resultados, o processo de internacionalização perpassa a instituição como um todo, 

pois possibilita tanto a estudantes como servidores a inserção em um ambiente de formação 

continuada e ampliação de horizontes.        

 A partir dessas discussões, podemos perceber a necessidade da divulgação ampla de 

políticas de relações internacionais, como uma das condições necessárias para um bom 

desenvolvimento da internacionalização dentro das instituições. Tendo conhecimento dessas 

políticas, poderá haver maior troca de conhecimentos e experiências e, a partir daí, o usufruto 

da comunidade acadêmica de possibilidades concretas de efetivação dos objetivos 

institucionais já previstos nos documentos oficiais. Sugerimos, em decorrência do presente 

trabalho, uma apropriação dos elementos concretos existentes durante o período estudado 

acerca da institucionalização das ações de relações internacionais no IFPE. 
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PRODUÇÃO MAIS LIMPA: GERENCIAMENTO AMBIENTAL NO 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO (UFPI) 
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo identificar o gerenciamento ambiental na 
Universidade Federal do Piauí - UFPI, Campus Universitário Ministro Reis Velloso de 
Parnaíba, através de suas ações e práticas, tomando com base a P+L. Para a realização do 
trabalho optou-se pela pesquisa de caráter exploratória bibliográfica e como instrumento de 
coleta de dados, questionário semiestruturado aplicado com o diretor do Campus, com os 
resultados analisados e apresentados de forma descritiva. Com base na pesquisa 
bibliográfica, o que caracteriza este trabalho como um estudo teórico, pode-se constatar que 
há necessidade de a IFES (Instituição Federal de Ensino Superior) adotar estratégias que 
visem minimizar o seu impacto ambiental. O resultado da pesquisa aponta que as dimensões 
teóricas são conhecidas e esse fato leva o gestor da IFES buscar através de técnicas e 
procedimentos melhorias do Campus no que tange às questões ambientais, juntamente com a 
equipe de docentes, discentes e técnicos administrativos. Constata-se ainda que, existe o 
reconhecimento de que há pontos a melhorar e que existe o interesse de participar de projetos 
ou programas ligados à P+L a fim de que se possam envidar esforços no sentido de viabilizar 
a adoção do gerenciamento ambiental no âmbito do Campus. 

 

Palavras–chave: Gerenciamento Ambiental, Instituição Federal de Ensino Superior, 
Produção Mais Limpa 
 
CLEANER PRODUCTION: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ON UNIVERSITY 
CAMPUS MINISTER REIS VELLOSO (UFPI) 
 
ABSTRACT: This study aims to identify the environmental management at the Federal 
University of Piauí - UFPI, Campus Universitario Minister Reis Velloso de Parnaíba, through 
their actions and practices, based on taking the P + L. To perform the job we chose to search 
for bibliographic exploratory character and as an instrument of data collection, semi-
structured questionnaire with the director of Campus, with the results analyzed and presented 
descriptively. Based on the literature, which characterizes this work as a theoretical study, it 
can be seen that there is need for the IFES (Federal Higher Education Institution) adopt 
strategies aimed at minimizing its environmental impact. The research result shows that the 
theoretical dimensions are known and this fact leads the manager of IFES seek improvements 
through techniques and procedures of the Campus regarding environmental issues, along with 
a team of faculty, students and administrative staff. It appears though, there is a recognition 
that there are areas for improvement and that there is an interest to participate in projects or 
programs related to P + L so that they may make efforts to enable the adoption of 
environmental management within Campus.  
 
KEYWORDS: Environmental Management, Federal Higher Education Institution; Cleaner 
Production 
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INTRODUÇÃO 

As organizações, seja esta com fins lucrativos ou não, deve pautar pela gestão 

voltada ao desenvolvimento sustentável, adotando atividades capazes de atender as 

necessidades presentes, garantindo as solicitações das futuras gerações. De acordo com 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o termo "desenvolvimento 

sustentável" refere-se a fatores sociais, ambientais e econômicos que devem ser considerados 

por quem desejar alcançar a prática sustentável.  

Desse modo, a prática para as organizações ambientais consiste em: minimizar as 

atividades incorretas de seus processos e de operacionalidade dos serviços. Para Slack et. 

al.(2008), esse comprometimento justifica a necessidade de implantação da Produção Mais 

Limpa, como um sistema de gestão integrado que une a prevenção ambiental e a eficiência 

produtiva. E ainda, que fornece os meios para atender a seus objetivos estratégicos em longo 

prazo, difundidos na vertente da gestão organizacional integrada ao meio ambiente.  

Com a disseminação do conhecimento e fundamentação dos elementos teóricos, o 

presente estudo tem o propósito de analisar a dimensão ambiental como foco no 

gerenciamento ambiental, tomando como base a Produção Mais Limpa (P+L), com o objetivo 

de identificar o gerenciamento ambiental na IFES e conhecer quais ações práticas de P+L 

utilizadas, destacando a ecoeficiência na operacionalidade dos processos e serviços, e ainda, 

por finalidade constatar a responsabilidade socioambiental da instituição. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Como as problemáticas ambientais merecem a devida atenção, aplicável às 

organizações de todos os tipos e portes, o desenvolvimento do presente estudo é baseado na 

metodologia de pesquisa qualitativa de caráter bibliográfica exploratória, utilizando da 

estratégia de embasamento teórico para subsidiar o melhor entendimento da temática. 

A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa, levantando dados, na qual, 

considerou-se a mais adequada para o a problematização da presente trabalho. Desse modo, o 

mesmo, trata-se de um estudo de caráter exploratório, em que os resultados são apresentados e 

analisados de forma descritiva. 

Na tentativa de constatar o gerenciamento ambiental na IFES, buscou-se identificar a 

preocupação da instituição com o meio ambiente por meio de suas ações práticas e visíveis, 

através da P+L levando em consideração a ecoeficiência na operacionalidade de seus 

serviços.  



 

11899 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

Com o propósito de verificar a existência do objetivo pesquisado, o questionário foi 

aplicado ao atual diretor do Campus Universitário Parnaíba, da Universidade Federal do 

Piauí, Alexandro Marinho Oliveira. O primeiro fator pesquisado foi sobre os projetos 

desenvolvidos no Campus sobre a área ambiental, sendo apresentados pequenos trabalhos 

isolados de grupos de estudos e pesquisas de alguns dos cursos que a instituição oferece, com 

o simples objetivo de informações.   

No questionário aplicado, outra realidade constatada, é que a Universidade como um 

centro para disseminar informações, através de palestras, simpósios, seminários, conferencias 

e outros tipos de eventos pode ser referência para abordar profundamente as questões 

ambientais. Entretanto há um contra ponto, pois o entrevistado apontou que não participou de 

eventos no município de Parnaíba sobre gerenciamento ambiental. 

Ponderando a importância das práticas sustentáveis nas IFES, buscou conhecer quais 

problemas ou conflitos existentes no Campus para a implantação de um sistema de 

gerenciamento ambiental, onde foi apresentada a falta de projetos interdisciplinares, a 

necessidade de um trabalho integrado de conscientização. Isso será possível através da 

educação ambiental, e a adoção  urgente de um programa de gerenciamento ambiental. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O gerenciamento ambiental nas Instituições Federais de Ensino Superior 

Em tempos de preocupação ambiental, acentua-se no meio acadêmico um processo de 

mudança na conscientização, comportamento e atitude. O assunto deixou de ser uma simples 

doutrina de consciência ecológica para se configurar numa real necessidade. 

Com tal cenário, as organizações educacionais de nível superior têm buscado 

aperfeiçoar seus processos, suas estruturas e desenvolver cuidados com o meio ambiente e 

com as pessoas. A imagem institucional das IFES (Instituições Federais de Ensino Superior) 

voltada para as questões ambientais constitui-se basicamente um estilo ideal de gestão para a 

resolução dos problemas da coletividade.  

As IFES como fonte geradora de novos conhecimentos, têm a responsabilidade e o 

dever de direcionar seus recursos e ações para as questões ambientais, avaliando o 

comprometimento visando conseguir as melhores práticas para atingir esse objetivo. 

Assim, diante da realidade, avança necessidade da prática da defesa do sistema 

ambiental nas IFES, passando tais instituições a equacionar e utilizar sistemas e técnicas que 
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fomentem ao novo paradigma sustentável, através da otimização e desenvolvimento de 

métodos e do redesenho de processos organizacionais, que tenham como foco o oferecimento 

de uma prestação de serviços com responsabilidade ambiental. 

 

A dimensão do gerenciamento ambiental nas IFES 

As novas abordagens da ciência da Administração levaram a mudanças nas estruturas 

organizacionais tradicionais. Essa dinâmica da ciência abriu espaço para uma nova realidade 

discutida atualmente, a abordagem ambiental, isso através de um modelo de gerenciamento 

originando novos desafios, junto com estratégias organizacionais que, por sua vez, passam a 

fazer parte às dimensões socioambientais.  

Em decorrência dessa consciência ambiental que ganhou notoriedade nas décadas de 

60-70, época de grandes transformações culturais. Desde então tem ganhado enorme 

dimensões intrínsecas as gestões das organizações. Partindo desse ponto, as IFES também têm 

o compromisso e a responsabilidade ambiental. 

Diante das forças ambientais que conduzem as organizações a mudarem e das atuais 

transformações nos processos, as IFES devem traçar objetivos a serem alcançados através dos 

novos métodos que preconiza cuidados nas suas atividades (ecoeficiência). Mas além de 

utilizar novas ferramentas nos processos, as IFES primeiramente devem potencializar a 

educação ambiental. 

A educação ambiental ainda encontra-se em fase de crescimento, no momento em que 

as ações práticas das IFES mostram o compromisso ambiental, em virtude de servirem de 

modelo para a sociedade como um todo, evidencia-se que a consciência ambiental a fim de 

direcionar a educação ambiental para traduzir suas ações de comprometimento. 

Portanto, a educação ambiental deve oferecer os meios para ampliar a percepção das 

pessoas, fazendo com que elas identifiquem as ameaças e organizem respostas, em defesa da 

qualidade de vida futura. Esta educação é destinada para uma reforma de comportamentos e 

centrada na conscientização humana para necessidades urgentes da mudança de mentalidade.  

Nesse sentido, o gerenciamento ambiental não é apenas uma necessidade das 

tradicionais organizações, as IFES também devem fazer o seu papel de organizações 

envolvidas não apenas na formação de profissionais em suas respectivas área de formação, 

mas também deve apresentar-se como uma instituição que seja um modelo ao discutir e 

difundir as preocupações ambientais, e alavancar sua imagem na sociedade como uma 
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instituição de profissionais conscientes e capazes de modificar suas atitudes e 

comportamentos (DIAS, 2006). 

Com o passar do tempo e com as transformações que ocorrem evidencia-se cada vez 

mais a necessidade das IFES trabalharem a sustentabilidade através do gerenciamento 

ambiental como uma resposta de uma nova perspectiva. De todo modo, para uma maior 

eficiência dentro de qualquer tipo de organização, é necessário o engajamento com a questão 

ambiental, e esta expressa no planejamento estratégico, nas políticas das organizações, 

aplicados aos programas ambientais. 

 

A estratégia do gerenciamento ambiental 

 As organizações têm melhorado seu modo de atuar, entretanto, ainda há algumas que 

continuam causando deterioração e degradação ambiental, embora elas estejam perdendo cada 

vez mais força, pois as organizações que ainda não possuem uma responsabilidade 

socioambiental continuam a serem geridas como se ainda estivessem na década de 1970. 

Tendo como foco a adequação das necessidades das organizações para novas estruturas, 

o momento sugere aperfeiçoamento das práticas gerenciais e demanda investimentos em 

tecnologias e pesquisas. Essas medidas implicam na redução de custos, aperfeiçoamento nas 

técnicas gerenciais, eficiência dos processos e contribuem para a minimização dos riscos 

ambientais. 

Esse conceito para uma mudança no gerenciamento incorporados em princípios da 

sustentabilidade preconiza parâmetros para avaliá-las, com a finalidade de verificar, 

identificando seu compromisso ambiental. É evidente que qualquer que sejam os parâmetros 

para avaliar os prejuízos ambientais, as organizações devem entender que o futuro da 

problemática ambiental depende de se procurar dar uma maior abrangência à dimensão dela. 

Nesse contexto, o objetivo do gerenciamento ambiental é trabalhar em consonância com 

o desenvolvimento sustentável. Essa nova abordagem de gerir com foco ambiental têm como 

ponto de partida as mudanças de valores nos aspectos culturais organizacionais. Para 

Antonius (apud TINOCO & KRAEMER, 2004, p. 109), o gerenciamento ambiental pode ser 

considerado como a integração de sistema e programa organizacionais que permitam:  

 
 controle e redução do impacto no meio ambiente, devido às operações ou produtos; 
 cumprimento de leis e normas ambientais; 
 desenvolvimento e uso de tecnologias apropriadas para minimizar ou eliminar 

resíduos indústrias ; 
 monitoramento e avaliação dos processos e parâmetros ambientais; 
 eliminação ou redução dos riscos ao meio ambiente e ao homem; 
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 utilização de tecnologia limpa (clean technologies), visando minimizar o gastos de 
energia e materiais; 

 melhoria do relacionamento entre a comunidade e o governo; 
 antecipação de questões que possam causar problemas ao meio ambiente e, 

particularmente, á saúde humana. 
 

Assim, o gerenciamento ambiental é um fator estratégico que identifica possibilidade 

em resultado através do engajamento de assimilação da causa ambiental em meio a estratégias 

da ciência da Administração em consonância com o meio ambiente, permitindo obter 

resultados reais através de monitoração para prevenção dos impactos ambientais. 

A implantação de um sistema de gerenciamento ambiental constitui uma estratégia para 

que o gestor, em processo contínuo, identifique oportunidades de melhoria para a redução de 

impactos ambientais gerados com a finalidade da redução dos impactos, as organizações 

demostram preocupação e interesse ambiental focando nas causas e não nos efeitos e estragos 

ambientais. 

A partir do momento que as organizações passam a considerar as questões ambientais 

intrínseca aos negócios e oportunidades de mercado, percebe-se, que as organizações buscam 

um desenvolvimento sistemático com práticas ambientais. As sistemáticas relações das 

práticas para o controle dos seus danos ambientais, utilização racional dos insumos, e, a 

gestão e destinação adequadamente dos resíduos contribui para estabelecer melhores relações 

com os stakeholders e para o aumento da competitividade através do gerenciamento 

ambiental. 

  

Produção Mais Limpa (P+L)  

O acumulo histórico de práticas incorretas faz das organizações as grandes responsáveis 

por um número considerável de problemas ambientais. Com a elevação do nível de 

consciência em torno de uma perspectiva de organizações sustentáveis através da Produção 

Mais Limpa, torna possível um posicionamento estratégico de ações práticas e 

ecologicamente corretas, economicamente viáveis e socialmente adequadas. 

A organização não governamental, Greenpeace que trata de assuntos ambientalistas em 

nível internacional, em 1989 definiu o termo Produção Limpa como um modelo de gestão e 

operação corretiva de prática negativa ao meio ambiente do processo produtivo. Desse modo, 

as empresas adotaram sistemas e tecnologias para o controle e tratamento dos resíduos e 

controle das emissões de gases atmosféricos gerados nos processos produtivos.  
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Entretanto, a pouca eficiência da PL, além da onerosidade do sistema ambiental, a 

Produção Limpa como uma técnica acabou se tornando inaplicável em virtude de, em seu 

enfoque, tratar os resíduos apenas no final dos processos e operações organizacionais. 

Diante da necessidade de reduzir os desperdícios e emissões de poluentes, e mais, 

diminuir os recursos utilizados no ciclo de produção, em 1991, através do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), por meio da criação da ferramenta 

Produção Mais Limpa (P+L ou PML), propõe-se um sistema que visa à sustentabilidade 

(PETTER et al., 2011). O objetivo dessa ferramenta é promover a racionalização operacional 

eliminando impactos resultantes das atividades produtivas, através de novas técnicas e 

ferramentas que permitam um sistema de que não cause danos ao meio ambiente. 

Barbieri, (2007, p. 134), apresenta uma definição para a ferramenta: 

Produção Mais Limpa (cleaner production) é uma estratégia ambiental preventiva 
aplicada a processos, produtos e serviços para minimizar os impactos sobre o meio 
ambiente. Esse modelo de produção vem sendo desenvolvido pelo PNUMA e pela 
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Onudi) desde a 
década de 1980, dentro do esforço para instrumentalizar os conceitos objetivos do 
desenvolvimento sustentável.  

A implantação de técnicas da ferramenta P+L é uma estratégia empresarial com postura 

do tipo preventiva e integrada, através de know-how (saber como = conhecimento) e, 

mudanças de paradigmas. A geração de melhores resultados pode ser alcançada a partir dessa 

nova abordagem com o meio ambiente, repensando melhor a eficiência das práticas da P+L e 

de gestão.  

Para Batalha (2008), a P+L envolve a aplicação contínua de estratégias ambientais aos 

processos e produtos, com o objetivo de reduzir riscos ao meio ambiente e ao ser humano. 

Atualmente, a P+L está inserida no processo organizacional, na medida em que se considere 

que a tecnologia pode reduzir a poluição e economizar recursos naturais. Destaca-se ainda, 

modelos de organizações nas quais os temas ambientais são uma realidade presente nas suas 

operações e produções, e que, além disso, reconhecem as vantagens da adoção das tecnologias 

limpas através dos retornos dos esforços e dos investimentos.  
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Quadro 1. Definição da técnica Produção Mais Limpa 
PRODUÇÃO MAIS LIMPA 
A poluição é prevenida na sua fonte de origem. 
É uma abordagem que cria técnicas e tecnologias de produção para o desenvolvimento 
sustentável. 
Os resíduos podem ser transformados em produtos ou subprodutos. 
A condução ambiental na empresa é responsabilidade de todos. 
As melhoras ambientais resultam da aplicação de boas praticas operativas até mudanças 
tecnológicas. 
A P+L reduz a poluição, melhora as condições de segurança e saúde do trabalhador e a 
qualidade dos produtos. 
A proteção ambiental é uma parte integrante do design do produto e da engenharia de 
processo.  

Fonte: Adaptado SENAI (RIZZO 2012, p. 33). 
 

Essa ferramenta de proteção ambiental tem o princípio de prevenção e precaução 

através de uma abordagem holística e integrada, com a finalidade de tornar mínimos os riscos 

ambientes. Assim, as organizações de posicionamento ambiental, apresentam programas de 

conservação dos recursos naturais, gestão do uso racional de insumos; eliminação de emissões 

de substâncias tóxicas e resíduos poluentes, isso tudo para buscar o equilíbrio das variantes 

ambientais, sociais e econômicas. 

De acordo com o Centro Nacional de Tecnologia Limpa, a P+L é uma ferramenta que 

busca aperfeiçoar o processo produtivo através da sua melhoria continuada, e para que ocorra 

o sucesso de sua a implantação o CNTL apresenta cinco fases da implantação de técnicas de 

Produção Mais Limpa.  

 
Quadro 2. Fases da implantação de técnicas de Produção Mais Limpa. 
Planejamento e Organização Estudo da viabilidade 
Passo 1 - Obter compromisso e envolvimento da 
gerência 
Passo 2 - Definir a equipe do projeto 
Passo 3 - Estabelecer objetivos 
Passo 4 - Barreiras e soluções 

Passo 12 - Avaliação preliminar 
Passo 13 - Avaliação técnica 
Passo 14 - Avaliação econômica 
Passo 15 - Avaliação ambiental 
Passo 16 - Seleção de oportunidades 

Pré-Avaliação Implementação 
Passo 5 - Desenvolver o fluxograma 
Passo 6 - Avaliar as entradas e saídas 
Passo 7 - Selecionar o foco da avaliação 

Passo 17 - Preparar o plano de P+L 
Passo 18 -Implementar oportunidades de 
P+L 
Passo 19 - Monitorar e avaliar 
Passo 20 - Sustentar atividades de P+L 

Avaliação 
Passo 8 - Originar um balanço de material 
Passo 9 - Conduzir avaliação de causas 
Passo 10 - Gerar oportunidades 
Passo 11 - Separar oportunidades 

Fonte: CNTL (adaptado) 
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A abordagem sistemática P+L envolve processos e estabelece uma hierarquia de 

prioridades e todos os esforços realizados, para que possam prevenir erros e rever condutas 

para buscar melhorias progressivas e contínuas, através de estratégicas para possibilitar 

maiores resultados e tornando-o menos custoso com técnicas e tecnologias que contemplam 

mudanças de paradigmas, objetivando reduzir a poluição na fonte de origem, identificando a 

raiz do problema. 

Com a P+L busca-se o gerenciamento de técnicas como o foco ambiental, que de acordo 

com BATALHA (2008), promove controle ambiental preventivo, através da minimização de 

impactos associados à diminuição de custo e otimização de processos e sua eficiência. 

 

CONCLUSÕES 

A consciência do impacto ambiental e social das práticas produtivas fomenta o 

desenvolvendo equilibrado com o meio ambiente, e a sua conservação, buscando a qualidade 

de vida de seus stakeholders (acionistas, clientes, colaboradores, comunidade, fornecedores, 

meio ambiente, governo e sociedade). Embora se tenha observado o crescimento da 

abordagem desse assunto, e que ele tenha ganhado maior notoriedade nos últimos anos, ainda 

são poucas as políticas da IFES voltadas para práticas de responsabilidade ambiental.  

Em virtude disso, ainda é pouco representativa a preocupação ambiental, é preciso, 

portanto, criar espaços e condições para facilitar o processo de educação ambiental, 

desenvolvendo e disseminando-o no sentido de implementar procedimentos que garantam e 

promovam uma cadeia de valores éticos, comportamentos de aprendizagem ambiental 

permanentes dentro do ambiente educacional, em consonância com esse novo modelo de 

gestão.  

Com a consciência ambiental apresentada e disseminada pelo o gestor, por conseguinte 

a IFES irá se engajar em programas de gerenciamento ambientais, fomentando a necessidade 

de promover ações concretas que culminarão, presume-se, em mudanças no posicionamento 

do campus no que se refere ao assunto em pauta.  

Muito embora, a grande dificuldade poderá residir, aparentemente, em fazer com que a 

preocupação com a qualidade seja estendida a todas as pessoas que fazem parte da instituição. 

Pois, a visão limitada, que muitos têm a respeito da IFES, impede que elas possam percebê-la 

como um sistema, em que o sucesso do todo depende do desempenho das partes, ou seja, a 

soma das partes é maior que o todo. 
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PROGRAMA 5S: UM ESTUDO DE CASO NA GESTÃO DE ESTOQUE 
NA EMPRESA ARPLAN ENGENHARIA 

 
RESUMO: O programa 5S teve origem no Japão e sua metodologia foi desenvolvida por 
Kaoru Ishikawa em 1950 com o intuito de reerguer a economia japonesa devastada pela 
segunda guerra mundial. O programa foi desenvolvido com o objetivo de transformar o 
ambiente das organizações e a atitude das pessoas, melhorando a qualidade de vida dos 
funcionários, diminuindo desperdícios, reduzindo custos e aumentando a produtividade das 
instituições. O método dos 5 (cinco) sensos é tão vasto e importante que podemos utiliza-lo 
no dia-a-dia de um estoque. O presente artigo tem como objetivo verificar a existência da 
aplicação da ferramenta 5S como suporte à gestão de estoques da empresa Arplan Engenharia 
e Serviços. Para atingir o objetivo proposto foram realizadas pesquisas bibliográficas e um 
estudo de caso com coleta de dados por meio de entrevista e da adoção da técnica observação 
participante. Foi possível identificar que não há adoção de nenhum dos sensos do 5S. O 
estudo apresentou recomendações para adoção dessa ferramenta de modo a promover a 
limpeza, identificação dos itens, alteração do arranjo físico e descartes dos itens obsoletos, 
bem como, a atitude das pessoas que fazem parte da organização.  
Palavras–chave: 5S, Gestão de Estoque, Arranjo Físico  
 

5S PROGRAM: A CASE STUDY IN INVENTORY MANAGEMENT IN 
THE COMPANY ARPLAN ENGINEERING 
 
ABSTRACT: The 5S program originated in Japan and its methodology was developed by 
Kaoru Ishikawa in 1950 in order to rebuild the Japanese economy devastated by World War 
II. The program was developed with the objective of transforming the environment of 
organizations and the attitude of the people, improving the quality of life of employees, 
reducing waste, reducing costs and increasing the productivity of institutions. The method of 5 
(five) senses is so vast and important that we can use it in day-to-day of a stock. This article aims to 
verify the existence of the implementation of 5S tool to support the management of the company's 
stocks Arplan Engineering and service. Para achieve the goal proposed were carried out bibliographic 
research and a case study with data collection through interviews and the adoption of technical 
participant observation. It was possible to identify that there is no adoption of any of the senses of the 
5S. The study made recommendations for adopting this mode tool to promote cleanliness, 
identification of items, change the physical arrangement and disposal of obsolete items as well, the 
attitude of people who are part of the organization. 
KEYWORDS: 5S, inventory management, physical arrangement 
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INTRODUÇÃO 

O programa 5S teve origem no Japão e sua metodologia foi desenvolvida por Kaoru 

Ishikawa em 1950 com o intuito de reerguer a economia japonesa devastada pela segunda 

guerra mundial. O programa foi desenvolvido com o objetivo de transformar o ambiente das 

organizações e a atitude das pessoas, melhorando a qualidade de vida dos funcionários, 

diminuindo desperdícios, reduzindo custos e aumentando a produtividade das instituições. O 

método dos 5 sensos é tão vasto e importante que podemos utiliza-lo no dia-a-dia de um 

estoque. O 5S dentro de um armazém, assim como em todas as áreas de atividade industrial, 

tem como objetivo não somente a limpeza, mas também a criação de um ambiente favorável à 

exposição dos desperdícios inerentes ao processo. Mais do que enxergar esses desperdícios, é 

entendê-los como desperdícios. Isso faz as organizações buscarem eliminá-los. Este programa 

se faz relevante para as organizações perante o cenário de competitividade, constante busca 

por melhorias de desempenho e qualidade, e ambiente de trabalho propício para as realizações 

das atividades de produção.  

Segundo Falconi (2004) o programa 5S não é somente um evento episódico de limpeza, 

mas uma nova maneira de conduzir a empresa com ganhos efetivos de produtividade.  

O presente artigo tem como objetivo aplicar a metodologia do programa 5S como 

suporte à gestão de estoques de materiais da empresa Arplan Engenharia e Serviços, 

promovendo a limpeza, identificação dos itens, alteração do arranjo físico e descartes dos 

itens obsoletos, bem como, a atitude das pessoas que fazem parte da organização. 

Gestão de estoques  

A gestão de estoque se torna um grande desafio para todas as empresas, devido à 

importância que se tem em equalizar a demanda e a oferta dos produtos. As influências no 

comportamento e métodos de compras, datas comemorativas, flutuações cambiais, crises de 

abrangência global entre outros acontecimentos, afetam diretamente na produção e 

fornecimento dos produtos e sua procura.  

Segundo Viana (2006) a gestão dos estoques é um conjunto de atividades que visa 

atender as necessidades da empresa, atingindo o máximo de eficiência e o mínimo de custo, a 

partir do maior giro possível para o capital investido em materiais, tendo como objetivo 

fundamental a busca do equilíbrio entre estoques e consumos. “Os estoques são recursos 

ociosos que possuem valor econômico, os quais representam um investimento destinado a 

incrementar as atividades de produção e servir aos clientes” (VIANA, 2006, p.144).  

Para obter melhores resultados na gestão de estoques, é importante classificar os seus 

diversos tipos de produtos de acordo com sua demanda, para adequar-se aos tipos existentes 
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na empresa e, evitar excessos e custos desnecessários. Ballou (2009) classifica estas provisões 

de acordo com a natureza de sua demanda, sendo elas: permanente, sazonal, irregular, em 

declínio e derivada. Uma empresa pode trabalhar com diversos tipos de demanda, desde que 

identifique o seu mercado atuante e se adeque às suas necessidades. 

Conceitos do programa 5S  
 

Segundo Nadia Vanti (1999): “o Programa 5S de Administração nasceu no Japão, no 

final da década de 60, quando pais ensinavam a seus filhos os princípios educacionais até a 

fase adulta. ” No Brasil o programa foi lançado no início da década de 1990, conforme 

Bertaglia (2003). O 5S tem como propósito administrar de forma participativa e melhorar o 

ambiente de trabalho proporcionando qualidade de vida, qualidade de serviço e facilidade na 

implantação de outros programas de melhoria.  

Na aplicação do 5S é necessária uma modificação do comportamento dos 

colaboradores, do contrário, não poderá ser concluída. Como afirma Falconi (2004), “O 

programa 5S não é somente um evento episódico de limpeza, mas uma nova maneira de 

conduzir a empresa com ganhos efetivos de produtividade. ” Se não houver um 

comprometimento dos colaboradores assim como dos gestores da empresa, o programa não 

funcionará, como ressalta na pesquisa do SEBRAE feita em 2000, sobre a Gestão da 

Qualidade Total aplicada nas empresas de serviços. Segundo a pesquisa, dos programas 5S 

implantados pelas empresas, 72% fracassaram devido à falta de comprometimento. 

O programa consiste em 5 etapas a serem praticadas pelos colaboradores os quais 

Passos correspondem a cinco elementos ou cinco sensos, são eles: de utilização SEIRI, de 

organização SEITON, de limpeza SEISO, de saúde SEIKETSU e de disciplina SHITSUKE. 

 

Benefícios do programa  
 
De acordo com Bertaglia (2003), o Programa 5S, é um exemplo de sistema mais 

simples, representa não somente uma mudança de local físico de trabalho, mas também uma 

modificação no ambiente de trabalho que proporciona aos funcionários bem-estar, melhor 

organização das ideias e consequentemente maior produtividade e redução de custos. 

Impostos, depreciação, seguro e valores de armazenagem por período crescem à medida que a 

quantidade de produtos estocada aumenta.  

Para Gonzales (2009), a aplicação de um programa 5S é de grande importância para a 

organização, desde que toda a equipe participe ativamente de sua implementação. Podemos 

descrever algumas vantagens:  
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Cumprir os procedimentos e padrões éticos da instituição, sempre buscando a melhoria;  

 Reduzir os desperdícios, sejam eles: materiais, recursos humanos, recursos naturais, 

tempo e custo;  

 Aumentar a qualidade do produto ou serviço;  

 Aumentar a produtividade;  

 Fornecer a base necessária para implementar outros programas de qualidade, como por 

exemplo: ISO 9001:2008, OHSAS 18001 e PBQP-H;  

 Facilitar a detecção de erros, objetos fora do lugar e outros problemas que precisam de 

atenção;  

 Prevenir acidentes de trabalho;  

 Melhorar o ambiente de trabalho;  

 Melhorar a qualidade de vida;  

 Melhorar o respeito entre os colaboradores;  

 Melhorar a motivação dos colaboradores;  

 Incentivar a criatividade;  

 Reduzir o custo e o retrabalho.  

 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O presente artigo trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa do tipo 

estudo de caso. O mesmo foi realizado em uma empresa no setor de refrigeração - Arplan 

Engenharia e Serviços. Além da pesquisa bibliográfica a qual contribuiu para a fundamentação teórica, 

foi possível aplicar uma entrevista utilizando um roteiro semiestruturado. Tal entrevista teve como 

respondente o gerente do estoque da referida empresa. Outra técnica utilizada para a coleta de 

informações do estudo de caso foi a observação participante – uma das autoras era integrante do 

quadro de colaboradores da empresa na ocasião em que ela a coleta de dados foi aplicada. Ao utilizar 

as duas técnicas de coleta, as pesquisadoras puderam identificar a aplicação da ferramenta 5S nos 

processos desenvolvidos na gestão de estoque. 

Segundo Miguel (2007), o estudo de caso é um estudo de natureza empírica que 

investiga um determinado fenômeno, geralmente contemporâneo, dentro de um contexto real 

de vida, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto em que ele se insere não são 

claramente definidas.  

Antes do desenvolvimento da conclusão e das recomendações os dados da pesquisa 

foram tratados e analisados. Para essa etapa foi utilizado o software Word. 
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A figura 1 apresenta um fluxo do desenvolvimento dos materiais e métodos utilizados 

no estudo a fim de facilitar a compreensão do mesmo.  

 

Figura 1: Estratégia Metodológica da Pesquisa 

 

   Fonte: Elaborado pelos autores, agosto/2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A empresa Arplan está no mercado há mais de 25 anos, atendendo clientes nos estados 

do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará e Paraíba. A gestão de estoque da empresa foi o 

objeto de análise do estudo.  Em relação ao endereçamento, foi possível verificar que não há 

uma sinalização apropriada. A armazenagem também está desconforme, os materiais não 

estão agrupados por categoria e há três caixas de um mesmo produto abertas e usadas ao 

mesmo tempo para separação de pedidos e em lugares diferentes. No mesmo ambiente são 

armazenados materiais destinados ao suporte das ordens de serviço seja para instalação de 

novos equipamentos ou para serviços de manutenção. O mesmo ambiente também é 

compartilhado por materiais de escritório e fardamentos que deveriam ser considerados como 

almoxarifado de uso interno. Foi evidenciado o uso de um software Kronos para controle de 

mercadoria. O registro inicial desse controle é feito em uma planilha eletrônica. Contudo, foi 

evidenciado que nem todos os fluxos de materiais, seja de entrada ou de saída, são 

registrados. Incorrendo em desequilíbrio no registro exato das informações. Somado a essa 

questão do controle das informações, foi verificado que não há inventários cíclicos nem 

critérios definidos para realização do mesmo.  

 Não há mapeamento de processos para as operações de recebimento, armazenagem, 

separação e expedição dos materiais. E, embora exista um colaborador para realizar a gestão 

do estoque, foi percebido que alguns colaboradores possuem acesso ao ambiente de 
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armazenagem e também estão habilitados a separar e expedir material. Muitas das vezes 

realizam tais procedimentos sem seguir as etapas necessárias.  

Há ruídos de comunicação entre os setores da empresa com a gestão de estoque. Há 

compras de materiais que ainda possuíam em estoque. As compras não são compartilhadas 

com a gestão do estoque, implicando no desequilíbrio entre o espaço disponível para 

armazenagem e a quantidade de material adquirida, incorrendo em obstrução do ambiente de 

armazenagem limitando o fluxo de movimentação do colaboradores, equipamentos e 

materiais. 

 Não há periodicidade no controle de pragas e limpeza do ambiente. E, colaboradores 

não são treinados nem estimulados pela empresa para manter rotinas de higiene nesse 

ambiente. 

 O modelo de armazenagem blocado é utilizado para alguns materiais, contudo, não é 

observado aspectos como volume, peso e fragilidade desses materiais estocados. 

Diante do exposto percebe-se a necessidade de se aplicar os cinco sensos de modo a 

melhorar as operações de estoque. 

 

CONCLUSÃO 

Todos os pontos identificados na pesquisa revelam a não aplicação dos sensos de 

utilização SEIRI, de organização SEITON, de limpeza SEISO, de saúde SEIKETSU e de 

disciplina SHITSUKE. E, ao identificar cada elemento evidenciado na pesquisa foi possível 

descrever recomendações como pode ser visto no capítulo conclusivo. Conforme foi dito no 

capítulo introdutório a ferramenta 5S é fácil de ser implantada e seus resultados dependem do 

grau de envolvimento das pessoas. As pessoas possuem dificuldades em sair de suas zonas de 

conforto, por este motivo criam bloqueio aos processos de mudanças, sejam de rotinas ou de 

percepção destes. Na empresa estudada não é diferente, e para superar essa dificuldade será 

sugerida uma reunião com todos os envolvidos para apresentação dos resultados da pesquisa e 

esclarecer o significado de cada senso.  

Será necessário organizar e endereçar o armazém para facilitar a identificação dos 

itens. Não é correto haver um ambiente em que apenas o responsável pelo setor sabe onde 

cada objeto está armazenado, isso dificultará a realização da atividade por outro colaborador, 
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ocasionando atraso no atendimento das requisições, bem como na localização dos materiais 

caso o responsável se afaste da empresa por motivos de saúde ou de férias; 

Outra necessidade é a definição de horários destinados a liberação dos materiais e 

ferramentas. Atualmente, os encarregados entregam as requisições em qualquer horário para 

serem automaticamente entregues, isso faz com que o colaborador não tenha tempo suficiente 

para separar e caso não tenha em estoque, fazer a compra; 

A realização de inventários semestrais. A empresa realiza anualmente, programado 

para ocorrer antes do dia 31 de dezembro e é feito apenas com os materiais destinados a 

revenda, já os de consumo são obtidos por meio de deduções, acarretando uma imprecisão na 

quantidade dos itens que se tem em estoque.  

Realizar previsão de demanda em curto prazo, tendo como base o mês anterior. Um 

dos problemas enfrentados diariamente é a falta de material e com a aplicação de uma 

demanda precisa seria uma dificuldade a menos para a realização das atividades, pois na falta, 

alguns colaboradores atrasam suas obrigações, acarretando na insatisfação do cliente pela 

demora. 

A proposta para implantação do programa 5S propiciar benefícios como facilidades nos 

fluxos de trabalho da gestão de estoque. Esperamos que gestores e seus colaboradores 

demonstrem interesse a adesão ao programa.  Apesar de considerarmos a aplicação do 

programa 5S na Arplan um projeto desafiador, buscaremos ferramentas e embasamento para 

torna-la algo prazeroso, pois temos o entendimento que o programa é essencial a todas as 

organizações, uma vez que os avanços realizados por ele tendem a trazer uma melhor 

qualidade de vida e de trabalho aos colaboradores, melhor produtividade, ganhos financeiros e 

melhorar o nível de serviço. 
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QUAIS ASPECTOS SÃO MAIS PERCEBIDOS PELOS CLIENTES DE UM 
SUPERMERCADO? UM ESTUDO DA SATISFAÇÃO DOS 
CONSUMIDORES DO SUPERMERCADO VIDA NOVA - BELÉM/PB 
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RESUMO: As informações oriundas de pesquisas de mercado buscam entender o mercado e seus 
consumidores. Diante disto, este estudo tem por objetivo identificar quais aspectos os clientes dão 
mais importância no momento de verificação da satisfação, e como estes aspectos estão sendo 
explorados no supermercado Vida Nova. Para alcance deste objetivo, utilizou-se de um estudo 
exploratório-descritivo com abordagem quantitativa, objetivando quantificar o grau de satisfação 
destes consumidores (SILVA; MENEZES, 2005). Os resultados apresentam que os clientes do 
supermercado estudados estão muitos satisfeitos e que os fatores mais observados de forma positiva 
estão relacionados à conveniência que é oferecida pelo supermercado através de um horário flexível, 
à iluminação do estabelecimento e dos produtos expostos nas prateleiras, à priorização dos 
interesses dos clientes para a resolução dos problemas e o a forma como o estabelecimento procura 
entender das necessidades dos seus consumidores. 
Palavras-chave: Pesquisa de mercado. Satisfação. Percepções do consumidor.  

 

What aspects are more perceived by customers of a supermarket? A study of 

satisfaction of supermarket consumers Nova Vida – Belém/PB. 

ABSTRACT: The information from market research seek to understand the market and its 
consumers. In view of this, this study aims to identify what aspects of customers give more 
importance at the time of verification of satisfaction, and how these issues are being explored in the 
supermarket New Life. To reach this goal, we used a descriptive exploratory study with a 
quantitative approach, aiming to quantify the degree of satisfaction of these consumers (SILVA; 
MENEZES, 2005). The results show that customers of the studied supermarket are many satisfied 
and that the most observed factors positively relate to the convenience that is offered by the 
supermarket through a flexible schedule, the lighting of the establishment and the products 
displayed on the shelves, the prioritization of interests of customers for the problems and the the 
way the establishment seeks to understand the needs of their consumers. 
KEYWORDS: Market research. Satisfaction. Consumer perceptions. 

 
INTRODUÇÃO 

Na era da informação, a busca por um diferencial é inevitável para manter a competitividade, 

logo, entender e identificar mercados tornaram-se fundamentais. Lira e Brandão Júnior (2005) 
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pontuam que para alcançar o sucesso faz-se necessário a aceitação do mercado consumidor, 

suprindo suas demandas e ofertando produtos e serviços diversificados.  Assim, o marketing tornou-

se uma ferramenta essencial para as organizações que almejam alcançar competitividade e espaço 

em novos mercados. 

A eficácia do marketing se dá quando são supridas as necessidades de um mercado-alvo, mas 

para a identificação dessa é necessário a utilização de métodos que auxiliem na percepção das 

exigências do mercado consumidor, com isso tem-se a pesquisa de marketing, que objetiva captar 

dados e transformá-los em informações que ajudem os gestores na tomada de decisão (CHEQUE; 

BARROSO, 2007). 

 Dentre as informações captadas na pesquisa de marketing, tem-se o perfil e o comportamento 

do consumidor, definido por Solomon (2011) como o estudo dos indivíduos em momento de uso e 

descarte de produtos, como também em momentos que adquirem serviços ou experiências para 

satisfação das suas necessidades.  

Sendo assim, identificar e suprir as necessidades do consumidor leva o mesmo a satisfação, 

sendo esta uma reação, positiva ou negativa, que nasce da comparação do desempenho de um 

produto diante das expectativas do indivíduo (KOTLER, 2000). Sabendo disso, pode se dizer que a 

insatisfação acarreta negativamente para o crescimento da empresa. Por outro lado, pode-se dizer 

também que um cliente satisfeito tende a utilizar mais vezes um produto ou serviço de uma 

determinada organização (SEBRAE, 2014).  

Levando em consideração os fatores antes citados, o presente estudo foi desenvolvido tendo 

como objetivo a realização de uma pesquisa de mercado, a fim de identificar quais aspectos os 

clientes dão mais importância no momento de verificação da satisfação, e como estes aspectos estão 

sendo explorados no supermercado Vida Nova. 

 

 MATERIAIS E METÓDOS 
Este estudo se caracteriza como exploratório-descritivo de abordagem quantitativa, pois as 

informações geradas foram traduzidas em números, sendo assim possível trabalhar com dados que 

de outra forma não seria possível a quantificação (SILVA; MENEZES, 2005). 

As escalas utilizadas foram: a ServQual (LOPES; HERNADEZ; NOHARA, 2010), QPS 

(LOPES; HERNADEZ; NOHARA, 2010) e Satisfação com o supermercado (PRADO; 

MARCHETTI, 1997) sendo adaptado para cumprir os objetivos anteriormente apresentado.  

O questionário totalizou 41 itens, onde estes foram respondidos com a escala de 7 pontos de 

Likert. A aplicação dos questionários se deu entre janeiro e março de 2016, no supermercado Vida 
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Nova. A população calculada se deu a partir de informações secundárias disponibilizadas pelo 

gestor do supermercado Vida Nova – Belém/PB que, sendo este, é de 420 clientes fixos mensais. O 

cálculo amostral foi realizado através de Santos (2016), com 95% de confiança e 5% de erro 

amostral, obtendo-se assim uma amostra de 201 clientes.  

Para análise dos dados, utilizou-se estatísticas descritivas com medidas de tendência central, 

medidas de dispersão e análise de correlação com o auxílio do software SPSS Statistic versão 22. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesse item, apresenta-se as informações obtidas na pesquisa efetuada no supermercado Vida 

Nova (Rede Paraíba de Supermercados), localizado na cidade de Belém/PB. Observa-se a seguir o 

perfil do consumidor e os seguintes aspectos: eficácia dos serviços de caixa, atmosfera no 

supermercado, presteza no atendimento, carnes e frios, segurança, empatia, relações pessoais, 

solução de problemas e políticas internas, buscando nestes aspectos identificar qual aspecto gera 

mais satisfação no consumidor deste supermercado. 

 

o Perfil do consumidor 

Com base na análise dos gráficos referente a gênero e localização, observou-se que há uma 

dominância do gênero feminino no processo de compra com 72%, e que desses 54,7% tem renda de 

até 1 salário mínimo. A maioria dos consumidores do supermercado aqui estudado são residentes 

em Belém, com 70% da amostra.  

Assim, pode-se definir que em média os clientes do supermercado Vida Nova têm 41 anos, 

são residentes da cidade de Belém e que recebem até um salário mínimo (71,1%), podendo estes 

ainda ser beneficiados de programas sociais.  

 

Eficácia dos serviços de caixa 

O Tabela 1 expressa aspectos que levam em consideração a percepção do cliente em relação 

aos serviços de caixa ofertados, pode-se observar que, de modo geral, os clientes do supermercado 

analisado estão satisfeito onde todas as questões apresentadas obteve-se média acima de 6. Pode-se 

destacar as questões 1 e 2, referente as filas e equipamentos utilizados para melhor agilidade no 

momento de pagar as compras, que obtiveram as médias mais altas, sendo assim o serviço mais 

percebido pelos clientes nesta categoria.  
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Tabela 1. Eficácia dos serviços de caixa. IFPB,2016. 
Questões Média Desvio 

Padrão 
1. Os equipamentos dos caixas permitem que as filas sejam rápidas.  6,51 0,96 
2. Os equipamentos utilizados nos caixas possibilitam menos erros na 
operação. 

6,70 0,78 

3. Existem caixas diferentes para atender clientes com tamanhos de compras 
diferentes. 

6,08 1,89 

4. As diferenças entre os caixas no supermercado Vida Nova estão 
claramente comunicadas ao cliente.  

6,12 1,80 

o  

o Atmosfera no supermercado  

A atmosfera do supermercado pode ser considerada fator fundamental no momento de 

decisão do consumidor. Neste aspecto (Tabela 2), o supermercado Vida Nova mais uma vez trouxe 

resultados bastante expressivos, com médias maior que 6 em todos aspectos trados neste bloco de 

questões. Vale observar com mais atenção a questão 6, onde mostra que os clientes estão satisfeitos 

com o cuidado dos gestores e funcionários em não expor produtos fora da data de validade, a 

questão 7, que traz a importância de oferecer um alto sortimento de produtos que para atender as 

necessidades dos consumidores, e a questão 9, que observa aspectos de iluminação, onde este é 

importantíssimo para manter um ambiente agradável. Percebeu-se que a maioria dos entrevistados 

marcaram 7(muito satisfeito) com 94%, e ao correlacionar esta questão a com a renda dos 

entrevistados, obteve-se que desses 68% recebiam até 1 salário mínimo. 

 

Tabela 2. Atmosfera do supermercado. IFPB, 2016. 

Questões Média Desvio 
Padrão 

5. O ambiente do supermercado Vida Nova é bem arejado e ventilado.  6,82 0,62 

6. Os produtos da seção de alimentos não perecível do supermercado Vida 
Nova estão sempre com a validade correta. 

6,87 0,52 

7. O supermercado Vida Nova oferece boa variedade de produtos. 6,84 0,52 

8. É fácil achar os produtos que preciso no supermercado Vida Nova. 6,81 0,62 

9. Os produtos do supermercado Vida Nova estão bem iluminados. 6,92 0,35 
10. Os produtos que os clientes procuram estão sempre disponíveis nas 
prateleiras do supermercado Vida Nova. 

6,68 0,85 

11. No supermercado o espaço entre os caixas e as prateleiras é amplo para 
receber seus clientes. 

6,60 0,87 

o  

o Presteza no atendimento 

Diante da correria do dia-a-dia, a presteza no atendimento pode ser considerada ponto crucial 

em um empreendimento. O supermercado Vida Nova mostrou um nível satisfatório neste aspecto, 
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onde numa escala de 1 a 7 obtiveram-se média 6 as questões 12 e 13, como mostra o Tabela 3. Estas 

questões observavam a preparação e boa vontade dos funcionários, como também sua simpatia, 

sabendo que estes aspectos são extremamente percebidos pelos clientes. As médias são expressivas, 

e nos demostram quão importante é a formação profissional dos funcionários para que o cliente se 

sinta satisfeito com os serviços oferecidos, e com isso seja conquistado pela qualidade do 

atendimento.  

 
Tabela 3. Presteza no atendimento. IFPB, 2016. 
Questões Média Desvio 

Padrão 
12. No supermercado existem pessoas bem preparadas e com boa vontade 
para fornecer informações. 

6,81 0,77 

13. Os atendentes dos caixas do supermercado são simpáticos e prestativos. 6,82 0,64 

o  

o Carnes e frios 

O setor de carnes e frios devem ter atenção especial, devido a perecibilidade dos alimentos 

oferecidos, e a necessidade de higiene, que além de ser regulamento por lei, tem maior visualização 

dos consumidores. Neste aspecto, pode-se observar no Tabela 4 que há médias equivalentes nas 

questões 14, 15 e média um pouco inferior na questão 16 que tratavam, respectivamente, da 

exposição do preço, da validade dos produtos e da aparência das carnes oferecidas na seção de 

carnes e frios. A partir das médias, todas acima de 6, é possível constatar que o supermercado se 

preocupa em oferecer produtos da melhor forma e com a maior qualidade para os seus clientes. 

 
Tabela 4. Carnes e frios. IFPB, 2016. 
Questões Média Desvio 

Padrão 
14. Os produtos e os preços na seção de frios estão sempre bem expostos no 
supermercado. 

6,76 0,75 

15.A validade dos produtos da seção de frios do supermercado está sempre 
em dia. 

6,78 0,76 

16. As carnes no supermercado estão sempre bem frescas, com boa aparência 
e possuem boa qualidade. 

6,71 0,90 

 
o Segurança 

Um empreendimento que passa segurança para os seus consumidores é por si só uma 

vantagem valiosa no mercado, e esse aspecto foi avaliado no supermercado Vida Nova, como 

mostra o Tabela 5. A média acima de 6 em todas as questões transparece o quanto os clientes do 

supermercado se sentem seguros em realizar suas compras, como também expõe a confiança que é 
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empregada aos funcionários desta organização. Esta confiança é ainda mais enfatizada na questão 

17, onde se obteve média 6,87 com o menor desvio padrão deste bloco.  

Tabela 5. Segurança. IFPB, 2016. 
Questões Média Desvio 

Padrão 
17. Funcionários com postura que inspira confiança aos clientes. 6,87 0,45 
18. Funcionários cordiais com os clientes. 6,85 0,53 
19. Funcionários bem treinados para atender aos clientes. 6,82 0,58 
20. Funcionários com conhecimento para responder as dúvidas dos clientes. 6,88 0,51 
 

o Empatia 

O fator empatia mostrou-se satisfatório de acordo com os consumidores do supermercado, 

este buscou avaliar o quanto os clientes se sentem representados, isso fica ainda mais claro nas 

questões 22 e 25 (Tabela 6) que obtiveram as respectivas médias 6,93 e 6,94, estando estas muito 

próximas do nível muito satisfeito (7). A partir disso, pode-se mostrar o quanto o horário do 

supermercado é conveniente para atender os seus consumidores, e ainda como o gestor e 

funcionários deste estabelecimento entendem as reais necessidades dos seus clientes. Para ter 

melhor observação da média da questão 22, resolve-se correlacionar esta questão com o gênero dos 

entrevistados, e obteve-se que quem mais percebe esta conveniência são as mulheres que somando 

os níveis satisfeito (6) e muito satisfeito (7) totalizam 71%. 

 
Tabela 6. Empatia. IFPB, 2016. 
Questões Média Desvio 

Padrão 
21. Atenção individual aos clientes. 6,81 0,76 
22. Horário de funcionamento conveniente para os clientes. 6,93 0,41 
23. Funcionários, na quantidade e com qualidade necessária, para dar atenção 
pessoal aos clientes. 

6,74 0,85 

24. Tratamento dos interesses do cliente como prioridade. 6,91 0,40 
25. Entendimento das necessidades específicas de seus clientes. 6,94 0,34 
  

o Relações pessoais 

O Tabela 7 traz as percepções dos consumidores das relações pessoas desenvolvidas no 

supermercado Vida Nova, onde pode-se observar que as maiorias das questões abordadas 

apresentam nível satisfatório. Pode-se destacar as questões 28, 30 e 31 com as melhores médias do 

bloco, onde estas informam o quanto os clientes sentem a segurança, a disposição e o atendimento 

oferecido pelos funcionários deste empreendimento.  A questão 33 apresentou a menor média do 

bloco com 5,60, que representa pouco satisfeito na escala de likert, esta questão se refere ao 

atendimento dos funcionários do supermercado pelo telefone. Em síntese, tem-se que as relações 



 

11921 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

pessoais são satisfatória e estão fortalecidas, porém deve-se observar com mais empenho o 

atendimento aos consumidores por telefone, para assim chegar por completo ao nível satisfatório.  

 

Tabela 7. Relações pessoais. IFPB, 2016. 

Questões Média Desvio 
Padrão 

26. Os empregados desta loja tentam tirar as dúvidas dos clientes? 6,89 0,55 

27. O comportamento dos funcionários inspira confiança aos clientes 6,93 0,35 
28. O cliente se sente seguro em realizar transações comerciais com este 
supermercado.  

6,94 0,33 

29. Os empregados deste supermercado prestam informações corretas sobre 
os prazos em que os serviços serão realizados. 

6,93 0,37 

30. Os empregados deste supermercado sempre estão disponíveis para tirar as 
dúvidas dos clientes.  

6,97 0,17 

31. Este supermercado dá atendimento personalizado aos seus clientes. 6,94 0,40 
32. Os empregados deste supermercado sempre são cordiais. 6,90 0,50 
33. Os empregados deste supermercado sempre são cordiais ao telefone 5,60 2,20 
 

o Soluções de problemas 

A partir das informações dadas no Tabela 8, é possível observar que o supermercado Vida 

Nova busca resolver os problemas dos seus consumidores. Essa constatação fica ainda mais 

explicita quando se observa a questão 35, com média de resolução 6,88 numa escala de 7 pontos. 

Observando ainda as questões 34 e 36, é possível enxergar o empenho da loja em facilitar a troca, 

desde que cumpra com os tramites recomendados, e ainda como cada funcionário está habilitado 

para resolver os problemas pessoalmente sem a necessidade de procurar o gerente do 

estabelecimento.  

 
Tabela 8. Solução de problemas. IFPB, 2016. 
Questões Média Desvio 

Padrão 
34. A loja facilita a troca e devolução de mercadoria. 6,21 1,79 
35. Quando o cliente tem um tem um problema, o supermercado mostra 
interesse sincero em resolver. 

6,88 0,56 

36. Os empregados do supermercado são habilitados a solucionar 
pessoalmente as dúvidas. 

6,88 0,46 

 
o Políticas internas 

As informações oriundas do Tabela 9, mostram-nos que o supermercado Vida Nova busca 

oferecer os melhores produtos, serviços e facilidades para os seus consumidores. A qualidade dos 

produtos é bastante percebida, sendo possível observar com mais clareza na questão 37, onde esta 

obteve média de 6,88. Outro fator que vale ressaltar é o horário de funcionamento, questão 39, que 
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apresentou média 6,95, podendo concluir assim que este atende as necessidades dos seus clientes. A 

questão 38 obteve maior discrepância de média em relação as demais (3,96), isso por que a questão 

indagava a satisfação dos consumidores em relação ao estacionamento, porém, o supermercado aqui 

estudado não apresenta estacionamento próprio e com isso os clientes usam da própria rua para 

estacionar seus veículos.  

 
Tabela 9. Políticas internas. IFPB, 2016. 
Questões Média Desvio 

Padrão 
37. Este supermercado oferece produtos de alta qualidade. 6,88 0,56 
38. Este supermercado disponibiliza amplo estacionamento. 3,96 2,65 
39. O horário de funcionamento deste supermercado é conveniente para seus 
clientes. 

6,95 0,32 

40. O supermercado aceita a maioria dos cartões de crédito. 6,52 1,32 
41. O supermercado oferece seus próprios cartões de crédito 6,66 1,19 

 

CONCLUSÕES 

Este artigo objetivou observar quais aspectos, em relação aos produtos e serviços oferecidos, 

são mais percebidos pelos consumidores de um supermercado localizado no interior da Paraíba. De 

modo geral, obtiveram-se resultas bastantes positivos, onde de quarenta e uma questões apenas uma 

obteve média inferior a 6, que representa na escala de likert valor satisfatório. 

Em relação aos aspectos que mais são percebidos pelos consumidores do supermercado aqui 

estudado, obtiveram-se algumas variáveis que acentuaram-se em relação as demais de forma 

positiva, onde atingiram média acima de 6,9 em uma escala de 7 pontos. A partir dessas questões 

pode-se concluir que que os fatores de maior percepção estão relacionados à conveniência que 

oferecida pelo supermercado através de um horário flexível, à iluminação do estabelecimento e dos 

produtos expostos nas prateleiras, à priorização dos interesses dos clientes para a resolução dos 

problemas e o a forma como o estabelecimento procura entender das necessidades dos seus 

consumidores. 

Este estudo limita-se pela baixa frequência dos consumidores em supermercado, onde estes 

vão apenas em uma data especifica do mês para fazer grandes compras no início ou fim de cada 

mês. Outro pode observado como limitação fora a resistência de alguns clientes para responder o 

questionário, ora por falta de tempo, ora por achar que não conseguiria responder as questões. 
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RESUMO: Em busca da competitividade e maior participação no mercado, as empresas 
acabam deixando de lado a qualidade de vida e as necessidades dos trabalhadores, suas 
aspirações profissionais e pessoais, gerando um clima de insatisfação e desconforto, 
principalmente no ramo das franquias que buscam a alta produtividade com vistas no alto 
retorno financeiro. Com base nisso, essa pesquisa tem como objetivo analisar a relação entre 
estresse e qualidade de vida no trabalho, sob a ótica dos empregados de franquias do ramo 
alimentício da capital Paraibana e para tanto foram definidos como objetivos específicos 
construir o perfil do colaborador, verificar as causas geradoras de estresse no ambiente de 
trabalho, identificar as possíveis consequências decorrentes desse fator no ambiente de 
trabalho e apontar estratégias que possam amenizar o impacto do estresse nos colaboradores. 
A pesquisa de abordagem quali-quantitativa, caracterizada como explicativa e descritiva, teve 
como método indutivo e como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário 
contendo nove questões, sendo oito objetivas e uma subjetiva, o qual foi aplicado pelos 
próprios pesquisadores, no horário de intervalo dos trabalhadores de forma a neutralizar a 
presença dos gestores das franquias. A coleta de dados deu-se através de uma amostra de 
trinta funcionários de onze franquias diferentes, retirada de um universo de cerca de oitenta 
funcionários. Os resultados obtidos mostraram que o perfil dos colaboradores dessas empresas 
apesar de jovem, em sua maioria sofre de estresse decorrentes dos fatores ambientais, como 
deslocamento físico, ruído, pressão dos chefes e colegas entre outros e costumeiramente 
sentem cansaço físico e mal humor, sintomas que prejudica a vida pessoas e profissional 
desses trabalhadores. Ainda foi verificado que as empresas pesquisadas não apresentam 
programas de qualidade de vida no trabalho e não reconhecem o estresse como um fator 
presente na rotina do dia-a-dia de trabalho. 
Palavras–chave: qualidade de vida, condições de trabalho, estresse 

 

QUALITY OF LIFE AND STRESS AT WORK: A STUDY ON THE 
FOOD FRANCHISES MARKET IN THE PARAIBANA CAPITAL 

 

ABSTRACT: In search of competitiveness and greater market share, companies end up 
setting aside the quality of life and the needs of employees, their professional and personal 
aspirations, generating a climate of dissatisfaction and discomfort, especially in the field of 
franchises that seek high productivity with the high financial return. On this basis, this 
research aims to analyze the relationship between stress and quality of life at work, from the 
perspective of employees of food franchises of the Paraibana capital and both were defined as 
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specific objectives build contributor profile, verify the causes that generate stress in the 
workplace, identify the possible consequences of this factor on the desktop and point 
strategies that can mitigate the impact of stress on employees. The research of quali-
quantitative approach, characterized as descriptive and explanatory, was inductive method 
and data collection instrument was used a questionnaire containing nine questions, eight 
objectives and a subjective, which was applied by researchers, in range of workers in order to 
neutralize the presence of the managers of the relief. Data collection took place through a 
sample of 30 officials from eleven different franchises, taken from a universe of about 80 
employees. The results showed that the profile of the employees of these companies although 
young, mostly suffering from stress resulting from environmental factors, such as physical 
offset, noise, pressure from bosses and colleagues among others and usually feel physical 
exhaustion and bad mood, symptoms that affect the people and professional life of these 
workers. It was found that the companies surveyed do not have quality of life programs at 
work and do not recognize the stress as a factor present in the everyday grind of work. 

KEYWORDS: quality of life, work conditions, stress 

 

INTRODUÇÃO 

No mercado competitivo em que permeia o mundo do trabalho, a busca pela gestão da 

qualidade de vida tem conseguido alcançar novos horizontes no contexto organizacional, pois 

se baseia em ações que visam a humanização do trabalho e a responsabilidade social. Nesse 

sentido, pensar sobre qualidade de vida no trabalho passa a ser uma estratégia que vem 

atender às necessidades dos clientes interno e externo, transformando em um fator de total 

importância para a sobrevivência organizacional, tendo em vista que os trabalhadores passam 

maior parte do dia no local de trabalho, por pelo menos 35 anos de suas vidas. Assim, pode-se 

afirmar de acordo com Fernandes (1996) que a qualidade de vida está diretamente ligada as 

necessidades humanas, aquilo que o indivíduo necessita hoje e almeja alcançar para o futuro, 

o que acaba sendo negligenciado pelas empresas em nome da produtividade e lucro.  

A qualidade de vida no trabalho - QVT tem em seu propósito tornar o ambiente da 

organização mais humanizado e dar ênfase ao atendimento das necessidades humanas e 

desenvolvimento dos trabalhadores, nos aspectos da saúde física e emocional. Walton (1973) 

propõe um modelo composto por oito categorias conceituais, incluindo critério, com o 

objetivo de investigar a qualidade de vida no ambiente organizacional e dessa forma buscar 

alternativas que promova maior produtividade e qualidade. Essas categorias podem ser assim 

definidas: compensação justa e adequada; condições de trabalho; uso e desenvolvimento de 

capacidades; oportunidades de crescimento; integração social na organização; 

constitucionalismo; o trabalho e o espaço total de vida e relevância social do trabalho. Dentre 

essas, a categoria “condições de trabalho” mede a qualidade de vida no trabalho em relação 



 

11926 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

às condições existentes no local de trabalho e, um dos critérios utilizado se refere a 

quantidade de estresse a que o profissional é submetido na sua jornada de trabalho 

(FERNANDES, 1996).   

A preocupação com a sobrevivência, o ritmo de trabalho, a busca pelo alcance de 

metas impossíveis tem provocado o surgimento de diversas doenças no trabalho, as quais 

estão associadas ao estresse ocupacional por gerarem desgaste físico, comportamental e 

emocional. O ritmo imposto pelo mundo do trabalho parece ser o principal responsável pela 

síndrome do estresse que para Carvalho (apud HANS; SEYE, p. 123, 2004) representa “um 

conjunto de relações que o organismo desenvolve ao ser submetido a uma situação que exige 

esforço para adaptação”, além do que esse fator está muito interligado à questão psicológica, 

ou seja, a pessoas não se dá conta da carga emocional que recebe, entrando num estado de 

confusão mental, provocando um descontrole das funções normais de seu organismo e 

prejudicando assim a si e a quem está ao seu redor, seja pessoa física ou jurídica.  

 “O estresse é uma circunstância de situações em que um indivíduo é confrontado 

com um interesse, delimitação ou procura associado em que o mesmo deseja e da qual o 

resultado é notado” (ROBBINS, 2005, p. 438). O estresse não necessariamente é um fator 

negativo dentro da organização, similarmente tem seu lado positivo e deve ser considerado 

como uma oportunidade. Entretanto, segundo Robbins (2005, p. 439) “estresse é maior para 

as pessoas que não conseguem saber se vão perder ou ganhar, e menor para aquelas que têm 

certeza da perda ou do ganho”. 

 Robbins (2005) identifica três conjuntos de fatores causadores de estresse no trabalho, 

denominados como ambientais, organizacionais e individuais. Os fatores ambientais estão 

relacionados com as incertezas econômicas, políticas e tecnológicas, que geram modificações 

nos negócios empresariais, são causas propulsoras da insegurança no trabalho para os 

trabalhadores. Quanto aos fatores organizacionais, existem as pressões para evitar e/ou 

minimizar erros assim como conseguir cumprir prazos, a pesada carga de tarefas e atribuições, 

relações conflituosas com chefes e colegas pouco amigáveis e, o fator individual refere-se aos 

problemas vividos fora do ambiente de trabalho que interferem e estão ligados diretamente 

com organização que são os problemas familiares, econômicos e sociais (ROBBINS, 2005). 

 Segundo Carvalho (2004, p. 129-130), “o estresse produz uma série de alterações 

químicas no corpo, que podem causar consequências profundas na saúde, tanto mental quanto 

física”. Existem vários sintomas, que podem se apresentar de forma potente e diária, como 



 

11927 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

por exemplo, sinais de cansaço, dor de coluna, aceleração nos batimentos cardíacos, irritação, 

alterações do desempenho das suas funções normais, hipertensão, mau humor e dor de cabeça 

intensa, os quais, segundo Robbins (2005), é considerado como sintomas físicos, já que 

causam mudanças no metabolismo, aumento de pressão sanguínea e etc.; os sintomas 

psicológicos se relacionam com a insatisfação no trabalho, tensão, ansiedade e aborrecimento 

e, por fim, o sintoma comportamental que interfere na produtividade, absenteísmo e 

rotatividade.  

Gerenciar o estresse no trabalho envolve questões relacionadas com a clareza dos 

objetivos almejados pela organização, e implicam em oferecer condições necessárias para 

avaliação do desempenho dos empregados, tendo conhecimento do quão o trabalhador está 

qualificado para as funções por ele desempenhadas. É fundamental que ele esteja motivado e 

tenha conhecimento de suas habilidades para que esses aspectos sejam verdadeiros geradores 

de desempenho, conduzindo o colaborador a sentir-se bem consigo mesmo, sabendo que a 

empresa também tem o compromisso de valorizar seus funcionários nas relações de trabalho 

(CARVALHO, 2005).  

Assim estudar o estresse no ambiente de trabalho se reveste de significativa 

importância, uma vez que conhecer os fatores geradores de estresse permite as organizações a 

implantação de programas que atendam a saúde física e mental dos trabalhadores, tanto os 

níveis gerenciais como operacionais das organizações, tornando-os mais resistentes as 

adversidades da rotina do dia-a-dia, mais satisfeitos e comprometimento com os resultados 

organizacionais. Dessa forma o presente estudo busca responder a seguinte questão problema: 

como gerenciar o estresse no ambiente de trabalho das franquias do ramo alimentício? 

Com base nisso, a pesquisa tem como objetivo analisar a relação entre estresse e 

qualidade de vida no trabalho, sob a ótica dos empregados de franquias do ramo alimentício 

da capital Paraibana e para tanto foram definidos como objetivos específicos correspondem a 

construir o perfil do colaborador, verificar as causas geradoras de estresse no ambiente de 

trabalho, identificar as possíveis consequências decorrentes desse fator no ambiente de 

trabalho e apontar estratégias que possam amenizar o impacto do estresse nos colaboradores 

da franquia em estudo.   

 

MATERIAL e MÉTODOS 

 O trabalho classifica-se como pesquisa de campo, com abordagem quanti-qualitativa, 

uma vez que consiste na interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 
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conhecer analisando e classificando que através de números de opiniões e informações 

(OTANI, 2011).  

 Quanto ao tipo de pesquisa, segundo Gil (2002), pode ser compreendida com 

explicativa na medida em que examina o entendimento da realidade e o porquê das coisas, e 

descritiva, pois tem como objetivo a descrição das características de determinada população. 

E fez uso do método indutivo que, segundo Barros (2007, p. 76), “é um processo mental, por 

intermédio do qual, partindo de dados particulares suficientemente constatados, infere-se 

umas verdades gerais ou universais não contidas nas partes examinadas”. 

 Como instrumento de pesquisa foi utilizado um questionário, contendo nove questões, 

sendo oito objetivas e uma subjetiva, o qual foi aplicado pelos próprios pesquisados, no 

horário de intervalo dos trabalhadores de modo que as respostas não sofressem influência dos 

colegas ou gestores das franquias, dando assim maior confiabilidade ao resultado. O 

questionário foi elaborado de forma a responder aos objetivos, geral e específicos, além de 

responder também nossa questão problema (GIL, 2002).  

 Quanto ao universo, ou seja, a totalidades de elementos que possuem determinadas 

características definidas para o estudo, de acordo com Barros (2007) foi composto por 80 

funcionários de franquias do ramo alimentício, localizadas em uma praça de alimentação de 

um shopping da capital paraibana. Já a amostra, definida por acessibilidade, envolveu 30 

funcionários de 11 franquias.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Inicialmente foram levantadas questões que buscavam delinear o perfil sócio 

demográfico dos pesquisados e para isso foram identificadas variáveis relativas ao sexo, faixa 

etária, tempo de trabalho na empresa e tempo gasto para o deslocamento casa-trabalho. Foi 

constatado que existe uma representação maior de mulheres, com 53% das respostas, assim 

como podemos afirmar que 60% se encontram em uma faixa etária entre 18 a 25 anos, que 

43% dos pesquisados está na empresa há apenas três meses e, 41% dele levam em média 60 

minutos para chegar ao trabalho. Os dados permitem inferir que os empregados das franquias 

pesquisadas são jovens, estão em início de carreira profissional, o que sinaliza a possibilidade 

de que estão em seu primeiro emprego e, que enfrentam dificuldades para seu deslocamento 

casa, ida e volta, ao trabalho. Esta descrição indica que fatores ambientais, transporte, 

segurança, se apresentam como fonte de estresse, como assinalado por Robbins (2005). 
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 Como causas geradoras de estresse foi abordado se as atividades e esforço eram 

reconhecidos pelo chefe e para 43% dos pesquisados o chefe reconhece o trabalho e para 57% 

raramente ocorre reconhecimento. Sobre a questão “existe desentendimentos entre os colegas” 

60% relatam que ocorrem desentendimentos e 40% afirmaram que raramente isto acontece. 

Correlacionando as respostas com os fatores organizacionais identificados por Robbins (2005) 

como geradores de estresse, pode-se afirmar que existe uma relação entre o ambiente de 

trabalho e estresse, uma vez que ao serem solicitados para abordar sobre o que provoca 

comportamentos de irritação e frustração, foi verificado que 53% optou por inveja; 90% por 

não reconhecimento; 66% intromissão; 70% sobrecarga; 53% pressão no trabalho e apenas 

23% marcou medo de ser despedido. Dessa forma a questão do reconhecimento pessoal e 

profissional parece ser um fator determinando para o gerenciamento do estresse no ambiente 

de trabalho e isto pode ser trabalhado com o feedback sobre está sendo realizado, estratégia 

necessária ao crescimento profissional e emocional dos trabalhadores em ambiente de 

trabalho. 

Em relação aos fatores ambientais que atrapalham as atividades profissionais foram 

registrados problemas relacionados com iluminação, ruído e ventilação, com percentuais 

respectivos de 93%, 70% e 83%. Também foi abordado sobre  

 Para identificar as consequências do estresse nas empresas franquiadas, foram 

elaboradas duas questões, que são: “você acha que sofre de estresse?” e “se você sofre de 

estresse no trabalho, quais as consequências disso?”. O estresse está presente no de trabalho 

dia-a-dia para 83% dos pesquisado. Como sintomas foram registrados cansaço físico e 

psicológico, do tipo dores nas pernas, coluna e mau humor, com 60% dos respondentes. Para 

Carvalho (2004), de um modo em geral o empregado não se dá conta da carga emocional que 

recebe, entrando num estado de confusão mental, provocando um descontrole das funções 

normais de seu organismo e prejudicando assim a si e a quem está ao seu redor. O que nos 

leva a afirmar que a prática de pesquisa e a teoria voltam a se entrelaçar, mostrando-nos que 

para aquelas pessoas que sofrem de estresse os sintomas físicos e psicológicos estão 

presentes, e no caso estudado, de forma um tanto expressiva.  

 Com a intenção de levantar a opinião dos pesquisados sobre possíveis estratégias 

organizacionais que amenizem o impacto do estresse no trabalho foi abordado sobre se as 

empresas ofertam alguma prática que esteja relacionada a qualidade de vida no trabalho e que 

estejam voltadas a diminuir os impactos desses sintomas nas empresas. Foi registrada uma 

resposta unânime, que não existe nenhuma ação voltada a prevenir ou minimizar os efeitos 
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dos fatores estressores presentes na rotina de trabalho. A necessidade de ter garantido um 

ambiente saudável e incluir períodos de descanso durante a jornada de trabalho são boas 

estratégias para diminuição dos fatores estressores dentro das organizações.  

No que ser refere a sugestões que ajudem a prevenir o estresse no local de trabalho, 

46% dos respondentes disseram que não tinham sugestões e 54% apresentaram as seguintes 

contribuições: melhorar o relacionamento gestores-empregados com registro de 26% e dispor 

de um local para descanso, com frequência de 19%; definir horário fixo e realizar menos 

esforços nas atividades dentro da empresa ficou com frequência relativa de 11% cada. Esses 

dados podem ser compreendidos através das falas transcritas a seguir:  

Pesquisado O “Uma interação maior entre gerente e funcionários, onde o mesmo trate todos sendo um 
líder e não achar que é o dono de tudo”, 

Pesquisado P “Aumento de salário, reconhecer o meu esforço, criar maneiras de fazer atividades 
físicas, diminuição da carga horária de trabalho”. 

Pesquisado N “Por favor, o caixa sentado, não cobrar tanto e ter horários fixos” 

 

Pode-se observar que as sugestões propostas pelos pesquisados estão associadas às 

condições de trabalho que precisam passar por mudanças no sentido de atender as 

necessidades básicas humanas, oportunizando o bem-estar e a satisfação no trabalho. A 

mudança nos procedimentos de trabalho pode diminuir o estresse e consequentemente 

melhorar a qualidade de vida nas organizações. Como defendido por Fernandes (1996) a 

qualidade de vida implica em atender as necessidades humanas, aquilo que o indivíduo 

necessita hoje e almeja alcançar para o futuro, mas que na maioria das vezes é negligenciado 

em nome da produtividade e lucro.  

 

CONCLUSÕES 

 A qualidade de vida envolve inúmeros fatores que afetam o bem-estar e o desempenho 

dos empregados. E aí reside a grande dificuldade de realizar estudos que se proponham a 

levantar a opinião sobre qualidade de vida no trabalho. Por isso, este estudo se limitou a 

relacionar fatores considerados como de estresse presentes no ambiente das franquias de 

alimentos com a qualidade de vida no ambiente organizacionais.  

O estudo em questão apontou de uma forma geral que o estresse é sentido por todos os 

trabalhadores das franquias do ramo alimentício da capital Paraibana, uma vez que foi 

observada a compreensão de que o estresse começa desde o momento que os trabalhadores 

saem de casa, enfrentam o trânsito recorrente de cidade grande, como também dentro da 
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própria organização com intromissão de colegas no seu trabalho, inveja, sobrecarga de 

atividades e o não reconhecimento do seu esforço, além de outros fatores, que para muitos são 

corriqueiros, como ruído externo e interno.  

Também foi possível diagnosticar algumas prováveis consequências físicas e 

psicológicas, todas provocando um comportamento de fuga, caracterizado como “vontade de 

não ir trabalhar”. Sentimento esse agravado ao deparar-se com o descaso das organizações no 

que se refere a implantação de ações que estejam voltadas a promoção da qualidade de vida 

no trabalho e que garantam a saúde e bem-estar dos seus empregados. Estratégias que 

previnam o estresse na vida pessoal e profissional implicam em atitudes simples que residem 

em reavaliar a rotina de trabalho e o relacionamento humano. Mudar o rumo de muitas dessas 

organizações para melhor, pois como foi estudada teoricamente a qualidade de vida é um 

investimento que traz retorno para toda e qualquer organização, assim como melhoria na vida 

de muitos dos seus funcionários. 
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RESUMO: Com a implantação de políticas públicas, como o Pronaf (Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar), durante os anos 60 a 70, o Brasil passou então 
a investir bem mais em programas de apoio e beneficiamento a agricultura familiar, nesse 
processo de “modernização da agricultura”, muitos agricultores imaginavam conseguir 
obter um desenvolvimento de produção agrícola elevado, bem como econômico em sua 
propriedade. Com o aumento populacional, os pequenos agricultores passaram então a 
trabalhar bem mais em suas propriedades, já que pelo menos 70% dos alimentos 
produzidos no mundo, é constituído a partir da agricultura familiar campesina. O produtor 
rural passou então a deixar de lado o lazer familiar, e começou a se tornar um produtor 
capitalista, visando somente o lucro, não ligando mais para o seu bem estar. Com base 
nesse contexto elaboramos uma pesquisa a fim de identificarmos, a percepção e concepção 
de agricultores rurais do distrito Acauã, município de Itajá, do Estado do Rio Grande do 
Norte sobre qualidade de vida, e como o senário político nacional atual interveria nesses 
aspectos de bem estar. Para elaboração do trabalho foram criados questionários simples e 
aplicados com alguns agricultores da comunidade. Por fim, para analises dos dados 
utilizamos como aporte instrumental, a estatística descritiva. Concluímos que com o senário 
político brasileiro em crise, a qualidade de vida do homem do campo vem sofrendo alguns 
impactos, já que boa parte das políticas públicas implantadas para o fortalecimento e 
desenvolvimento da agricultura familiar tem-se passado por ajustes no plano de orçamento 
anual.  
Palavras–chave: Bem Estar, Crise Política, Agricultura 
 

QUALITY OF LIFE IN THE FIELD: GOVERNMENT AGENT AS 
IMPORTANT IN SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL 
FARMERS LAUGHING FALCON - ITAJÁ / RN 
 
 
ABSTRACT: With the implementation of public policies such as PRONAF (National 
Program to Strengthen Family Agriculture) during the years 60 to 70, Brazil then went on to 
invest much more in support programs and improvement of family farming in the process of 
"modernization agriculture ", many farmers thought achieve a high agricultural production 
development as well as economic in their property. With the increase in population, small 
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farmers then began to work much more on their properties, since at least 70% of the food 
produced in the world, is made from the peasant family agriculture. The farmer then has to set 
aside family leisure, and started to become a capitalist producer, only for profit, not caring 
more for your well-being. Within this context we developed a survey to identify the 
perception and conception of rural farmers Acauã district, municipality of Itajá, from the Rio 
Grande do Norte State on quality of life, and as the current national political senary interveria 
these aspects of welfare. To prepare the work were created simple questionnaires and applied 
with some community farmers. Finally, for analysis of the data used as instrumental 
contribution, descriptive statistics. We conclude that with the Brazilian political senary in 
crisis, the quality of life of the rural worker has suffered some impacts, as much of the public 
policies implemented for the strengthening and development of family farming has gone 
through adjustments in the annual budget plan . 
KEYWORDS: welfare, political crisis, agriculture. 

 

1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, o processo de desenvolvimento da agricultura familiar “modernização da 

agricultura” ocorreu a partir da década de sessenta. Este desenvolvimento tinha como intuito 

promover a melhoria das condições de vida dos trabalhadores rurais, tendo ainda conseguido 

ótimos resultados em termos de aumento da produção total e da produtividade agrícola, não 

alterando assim a estrutura fundiária e nem tão pouco a distribuição de renda, o que implicou 

para aumentar a miséria no meio rural. (PALMEIRA, LEITE, 2002).  

Com o surgimento, em 1995, do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar) marca, indiscutivelmente, um divisor de águas no processo de 

intervenção estatal na agricultura familiar e no meio campesino dos brasileiros. Tal projeto 

político prendesse muito mais ao caráter desta mudança e dos objetivos implicados, do que 

propriamente no volume de recursos efetivamente disponibilizados para apoiar este setor 

(ANJOS et al., 2004).  

Além disso, a agricultura familiar tem se mostrado ser bastante embasada em um 

conjunto de estratégias voltadas a promover a qualidade de vida no campo. Pensar sobre 

qualidade de vida e Agricultura Familiar implica no estreitamento das relações no mundo 

rural e na concepção da importância de se construir, nesse sentido, uma realidade que não se 

restrinja às atividades produtivas. Trata-se de um universo peculiar, designado, por alguns 

autores, como ruralidade, percebida como uma forma de cultura vinculada ao meio geográfico 

particular denominado como rural (DURAN, 1988 & KARAM, 2001).  

Nessa perspectiva o presente trabalho teve como objetivo avaliar a percepção e 

concepção dos produtores rurais do município de Acauã, zona rural da cidade de Itajá, sobre a 

qualidade de vida dos mesmo em sua comunidade, tendo como intuito contribuir para 

diagnosticar possíveis entraves que possam ser superados para a promoção do 
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desenvolvimento rural sustentável, bem como avaliar os fatores de qualidade de vida e bem 

estar do homem do campo.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O distrito de Acauã está localizado na cidade de Itajá no Estado do Rio Grande do 

Norte, sendo o mesmo pertencente a Microrregião do vale do Açu. De acordo com o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e estatística), a cidade de Itajá ocupa uma área de 204 km2, 

com população de 6.952 habitantes, no ano de 2010. O clima é de semiárido quente e seco, 

com uma temperatura média anual entre 23°C e 30°C, e vegetação é do tipo caatinga, 

caracterizada pela escassez de água. Diante desses dados o trabalho obteve três etapas: na 

etapa 1, realizamos reuniões entre o grupo para estabelecer uma linha de pesquisa que 

queríamos avaliar, para daí posteriormente irmos até a propriedade. Na etapa 2 realizamos a 

elaboração dos questionários e a aplicação dos mesmos com alguns agricultores do município. 

Por fim na etapa 3 utilizamos como aporte para análise dos dados, a estatística descritiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização do município de Itajá no Estado do Rio Grande do Norte. 

Os questionários abordavam temas socioeconômicos dos entrevistados, bem como 

algumas perguntas relacionadas a como os mesmos se relacionava em sua comunidade, como 

era a alimentação, se acreditavam ser pessoas sem estresse e se ainda praticavam atividades 

físicas. Além desses temas o questionário ainda abordava temáticas políticas, tais como, qual 

a avaliação os mesmos concediam para a gestão da atual presidenta Dilma e como eles 

avaliavam o atual senário político brasileiro. No IFRN (Instituto Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte) realizamos a tabulação dos dados para, 

podermos fazer os resultados e discussões.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As entrevistas corresponderam a (60%) de pessoas do gênero feminino e 40% do 

gênero masculino, com faixa etária predominante acima dos 53 anos (46%). As famílias 

apresentaram renda familiar de 1 salário mínimo (67%), de 1-2 salários (20%), 2-3 salários 

(13%).   

De acordo com os dados obtidos na pesquisa, foi possível constatar que os agricultores 

residentes do distrito Acauã, município de Itajá apresentavam uma alimentação regular, 

referente ao consumo de frutas e verduras (Gráfico 1). Isso foi constatado a partir da 

aplicação da seguinte pergunta: sua alimentação diária inclui ao menos 5 porções de frutas e 

verduras.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Consumo diário de frutas e verduras. 

 

No (Gráfico 2) apresenta-se a distribuição dos entrevistados em relação a pratica de 

atividade física do agricultor no campo, nessa perspectiva realizamos a seguinte pergunta: 

Você realiza ao menos 30 minutos de atividades físicas moderadas ou intensas de forma 

contínua ou acumulada, 5 ou mais dias na semana.  
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Gráfico 2. Atividades físicas no campo. 

Com as respostas dos produtores rurais do município, podemos destacar que as 

atividades no campo não são tão intensas. Isso pode ser justificado, por que os mesmos 

passam boa parte do seu tempo nas plantações, impossibilitando assim a pratica de exercícios 

físicos.  

Em relações aos aspectos de bem estar e lazer elaboramos perguntas sobre, como os 

mesmos incluía o lazer com sua família, através de reuniões, atividades esportivas ou 

participação em associações. Com os dados obtidos observamos que a maioria agricultores 

realizam momentos de lazer e bem estar com amigos e familiares (Gráfico 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Atividades de lazer e bem estar. 
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Com o senário político em crise, resolvemos então implantar perguntas relacionadas 

ao tema político, tendo como perspectiva avaliar se com as brigas partidárias do governo, iria 

implicar em problemas para projetos e programas em benefício a agricultura familiar (Gráfico 

4).  

 

Gráfico 4. Danos a agricultura devido as brigas partidárias no país. 

 

Em decorrência dessa crise política, e em vista do parecer dos agricultores do Acauã, 

tentamos ainda extrair dos mesmos, se acreditavam que com essas brigas isso poderia causar 

problemas em relação: programas, projetos, assistência e outros. Como mostra o (Gráfico 5).  

 

 
Gráfico 5. Projetos e programas governamentais  
 

 

4.CONCLUSÕES 

Conclui-se que no atual modelo político brasileiro, a qualidade de vida do homem no 

campo vem sofrendo alguns impactos, já que boa parte de programas e projetos de 

beneficiamento ao fortalecimento e desenvolvimento da agricultura familiar tem-se passado 
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por alguns ajustes. Consequentemente o homem do campo perdeu o seu bem estar para o 

modelo de agricultura atual.  
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RESUMO: o presente artigo visa à identificação dos níveis de qualidade de vida dos 
trabalhadores empregados no hotel x. A pesquisa foi feita com a aplicação de dois 
questionários estruturados baseados na visão de Walton (Whoqol breeff e EV e QVT). Com a 
análise dos dados, foi encontrada a satisfação geral com a qualidade de vida do trabalho na 
empresa. No entanto, alguns fatores tornaram-se exceções como a insatisfação com a 
remuneração e maus hábitos com a alimentação e os exercícios físicos. 
Palavras–chave: satisfação, gestão, interferência, ferramenta 
  

 
QUALITY OF LIFE AT WORK AND LIFE STYLE: A CASE STUDY IN 
A HOTEL X 
 
ABSTRACT: this article aims to identify the levels of quality of life of workers employed in 
the hotel x. The research was done with the application of two structured questionnaires based 
on Walton's vision (breeff Whoqol and EV and QVT). With data analysis, we found general 
satisfaction with the quality of work life in the company. However, some factors have become 
exceptions as dissatisfaction with pay and bad habits with diet and exercise. 
KEYWORDS: satisfaction, management, interference, tool 
 

INTRODUÇÃO 

Existem fatores que contribuem para o aumento da qualidade de vida no trabalho entre 

os trabalhadores, mas quais são eles? Certamente, alguns fatores influenciam mais do que 

outros; alguns podem aparentar melhores resultados, quando, na verdade, não estimulam a 

preocupação com a qualidade de vida no trabalho. É interessante ressaltar a diferença entre 

QVT e estilo de vida: estilo de vida diz respeito aos comportamentos exercidos durante um 

determinado período (rotina) de tempo, que podem beneficiar ou não um indivíduo; já a QVT 

é relacionado com o nível de satisfação (funcionário x trabalho) com determinados fatores no 

ambiente de trabalho (CHIAVENATO, 2010). 

Tendo em vista a importância do bem estar social frente ao mundo acelerado e em 

constante desenvolvimento, fica cada vez mais difícil acompanhar as mudanças sem 

descuidar-se da alimentação, saúde, educação e outros fatores que proporcionam a vida 

saudável que indivíduos buscam constantemente (URBAN, 2010).  Um estilo de vida 
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saudável influencia diretamente na QVT, já que os bons hábitos refletem nas suas capacidades 

cognitivas, físicas e emocionais, diminuindo o índice de stress, baixa estima e mau-humor que 

são frequentes no mercado atualmente (CURY, 2014). 

Os problemas relacionados à falta de um EV adequando, assim como uma QVT 

refletem na saúde e desempenho dos funcionários, tanto em sua vida pessoal como no 

trabalho (CURY, 2014). Na vida pessoal, fatores como alimentação, saúde, atividade física e 

desempenho de atividades são afetadas devido à falta de um estilo de vida adequando as 

necessidades das pessoas; ao mesmo tempo, o estilo de vida também é afetado pela maus 

hábitos no trabalho, uma vez que fatores como stress, complexo de inferioridade, excesso de 

atividades, remuneração, oportunidades; dentre outros, influenciam nas ações dos 

trabalhadores (LIMONGI-FRANÇA, 2008). É comum que o desequilíbrio em um dos lados 

acabe abalando o outro, pois ambos estão interligados. 

Os objetivos das pesquisas são o reconhecimento do perfil dos funcionários feitos no 

Hotel X, identificando o nível de satisfação com a QVT dos servidores deste mesmo Hotel. 

Com isso, serão identificados os fatores que contribuem ou não para o equilíbrio no trabalho. 

Além da identificação e possível antecipação de problemas maiores na vida dos funcionários, 

o estudo é válido para desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas que visem à melhora 

das condições de trabalho nas empresas.  

Uma vez comprovada à eficiência de funcionários com EV e QVT adequados, o nível 

de produção e satisfação com as responsabilidades aumenta significantemente 

(CHIAVENATO, 2010). Em razão da identificação e resolução de problemas “simples”, mas 

que em níveis elevados prejudicam o progresso e vida profissional dos trabalhadores que 

compõem determinada empresa ou instituição. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A natureza da pesquisa é aplicada e utilizará como objeto de estudo dois questionário 

semiestruturado (Whoqol breeff, Estilo de vida e QVT Walton), buscando analisar a 

qualidade e o estilo de vida dos funcionários de um Hotel X. A pesquisa terá uma abordagem 

quantitativa, em que é feita uma coleta os dados a fim de poder elaborar um conjunto de 

conceitos, princípios e significados (Marconi, 2010). Sendo assim, a pesquisa será um estudo 



 

11942 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

de caso, que “refere-se ao levantamento com mais profundidade de determinado caso ou 

grupo humano sob todos os seus aspectos” (Marconi, pág. 274, 2010). 

A amostragem foi de 62,5% do número de funcionários efetivos do Hotel, que possui um 

público masculino (25%) com média de idade entre 41-42 anos, enquanto o feminino (37,5%) 

gira em torno dos 43 anos. As funções são diversificadas (camareira, garçom, assistente de 

cozinha, gerente e cozinheira), prevalecendo em sua maioria o pagamento de até um salário 

(até R$ 1.576,00). Utilizamos a aplicação de dois questionários: um para análise da QVT e o 

outro para identificarmos do perfil do EV individual de cada funcionário. 

Os questionários foram aplicados apenas aos funcionários efetivos do Hotel e que 

possuem carteira assinada, funcionários despedidos ou que possuem ausência de carteira 

assinada não responderam aos questionários. A pesquisa durou cerca de duas semanas na 

cidade de Santo Antônio/RN, levando em consideração a visita ao local, explicação dos 

objetivos da pesquisa, autorização do dono e dos funcionários (termo de anuência e 

comprometimento), coleta de dados e demais perguntas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo o responsável pelo hotel, os colaboradores estão a um longo período de atuação 

no ramo de hotelaria e os serviços do estabelecimento ficaram conhecidos na região pela 

confiabilidade e qualidade. Conta com aproximadamente 8 funcionários efetivos e com uma 

organização empresarial regular. Devido às dimensões da cidade em que se localiza e ao 

público da região, os donos nunca possuíram preocupações suficientes para mudar a política 

da empresa ou analisar a Qualidade de Vida no Trabalho das pessoas que compõem a 

hierarquia do ambiente. 

 Desta forma, constatou-se que o foco das necessidades deste ambiente está em torno 

de uma política administrativa adotada por eles mesmos, em que é quase inexistente a 

organização. Por falta dela, não estava havendo uma devida preocupação com as questões 

referentes à saúde, segurança no trabalho e abono salarial. Em alguns momentos, ocorria 

sobrecarga de serviços em alguns funcionários. Por último, existiam indícios de 

desmotivação, tanto pelas questões há pouco colocadas, quanto por não haver uma 

preocupação com a valorização dos trabalhadores, como exemplificado no gráfico abaixo. 
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Figura 1: Gráfico representativo dos resultados. IFRN, 2016. 

Tabela 1: consulta dos significados das siglas referentes ao gráfico. IFRN, 2016. 

Sigla Significado 

T1 Em relação ao salário (compensação) justo e adequado 

T2 Em relação as suas condições de trabalho 

T3 Em relação ao uso das suas capacidades no trabalho 

T4 Em relação as oportunidades que você tem no seu trabalho 

T5 Em relação à integridade social no seu trabalho 

T6 Em relação ao constitucionalismo (respeito às leis) do seu trabalho 

T7 Em relação ao espaço que o trabalho ocupa na sua vida 

T8 Em relação a relevância social e importância do seu trabalho 

Geral Média geral 

 

 Um outro ponto importante é a questão dos direitos trabalhistas, como vale transporte 

e ticket alimentação, por exemplo. Os dados mostraram resultados de insatisfação com o 

salário. Como afirma Chiavenato (2010) “empresas não motivadoras são aquelas que não se 

preocupam com a qualidade de vida de seus empregados, pagando-lhes apenas um salário de 

acordo com sua área de trabalho”. Apesar das contrariedades, pôde ser constatado que a 

preocupação com as questões relativas à saúde, segurança no trabalho e salário eram quase 

inexistentes ou não recebiam a devida atenção. Segundo Cury (2014): “a questão da saúde e 
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segurança no trabalho não é tratada como deveria ser, tanto por parte da empresa, como por 

parte de seus trabalhadores”. 

 Os resultados obtidos neste estudo permitem verificar que os trabalhadores do hotel x, 

embora satisfeitos com a avaliação global da qualidade de vida no trabalho, estão 

descontentes principalmente com a remuneração. No entanto, os trabalhadores mostram-se 

contentes com as condições de trabalho, tempo equilibrado entre lazer e trabalho e a 

integração social na comunidade, que são assuntos não preocupantes na percepção dos 

hoteleiros. Um fato que chama a atenção são os resultados positivos ligados à relevância e 

importância do trabalho de cada um, isso implica que os chefes não subestimam as pessoas 

por algumas terem cargos mais baixos que outros. Todos têm a mesma importância. 

 Observando a média final, podemos ver que os funcionários de certa forma estão 

satisfeitos com a qualidade de vida de modo geral, o que é bom, pois funcionários satisfeitos 

produzem mais, além de se sentirem motivados a exercer um bom trabalho. No que se refere 

ao estilo de vida, constatou-se que a maioria dos hoteleiros possui comportamentos positivos 

na avaliação global, apesar de alguns relatarem índices negativos e intermediários sobre o 

comportamento alimentar, atividade física e controle do estresse. A implantação de políticas 

institucionais e ações de formação continuada são recomendadas, tanto para contemplar 

programas de reeducação alimentar e de controle do estresse (CURY, 2014).  

 As evidências encontradas sobre o nível de associação entre os construtos dos 

parâmetros individual e socioambiental das condições de vida dos hoteleiros foram 

consideradas insuficientes para indicar relação entre a qualidade de vida no trabalho e o estilo 

de vida. Mesmo apresentando valores percentuais similares de percepção e comportamentos 

globais, em ambos os construtos, o índice de correlação foi classificado como muito fraco.  

 Entretanto, na avaliação do parâmetro individual, estilo de vida, observou-se que os 

componentes possuem uma característica mais independente e abrangente da vida dos 

hoteleiros. Contudo, vale destacar que as avaliações globais, tanto do estilo de vida, quanto da 

qualidade de vida no trabalho, demonstraram os maiores índices de correlação entre os 

componentes e dimensões das suas respectivas matrizes analíticas. 

 Um estudo semelhante a esse foi feito por Both et al. (2010) na região sul do país (Rio 

Grande do Sul) com professores de educação física. Nesse estudo, as principais insatisfações 

foram, também, com a remuneração. A não valorização do trabalho por parte das instituições 
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escolares é outro grande problema, assim como os níveis de stress elevados por conta da 

sobrecarga de trabalho, conclui Both. Comportamentos semelhantes foram encontrados em 

nossa pesquisa, nós levando a crer que as condições de trabalho (insatisfação x satisfação) no 

ramo educacional (público) são semelhantes às condições vistas na área de hotelaria 

(privado). No entanto, no contexto geral os dois estudos apontam para a satisfação no 

ambiente de trabalho (QVT), mas com relação ao estilo de vida, os dois estudos mostram 

oposição, uma vez que os professores de EF possuem hábitos mais saudáveis que os 

funcionários do hotel x. 

 

CONCLUSÕES 

Com a pesquisa, foi constatada a satisfação dos funcionários do hotel x com o ambiente 

de trabalho que possuem, de modo geral. Algumas especificações foram tomadas por 

respostas negativas, como questões referentes à remuneração. Embora a satisfação tenha sido 

pertinente, no estudo pode-se analisar e descobrir evidências que estavam por trás das poucas 

reclamações existentes, mas que em grande escala podem interferir no desenvolvimento da 

empresa, por exemplo: a falta de uma política que atenda as demandas do local, a falta de 

preocupação com a motivação e bem-estar dos funcionários ou excesso de atividade em um 

mesmo setor. 

Ao analisar estas demandas, observa-se que a proposta de elaboração de uma política de 

recursos humanos mais efetiva seria de importante auxílio, pois o mesmo estaria atento a estas 

questões anteriormente citadas e trabalharia de forma a promover a qualidade de vida 

daqueles funcionários, a qual se torna extremamente necessária. Além disso, uma sugestão de 

novas contratações viria a colaborar com este setor, na medida em que diminuiria o número 

de insatisfações geradas pelo excesso de trabalho, o que, consequentemente, poderia até vir a 

melhorar a qualidade dos serviços, pois isso faria com que os servidores se sentissem mais 

motivados.  

De acordo com Chiavenato (2010), a seleção do pessoal é extremamente importante para 

uma empresa, pois da mesma forma que os indivíduos selecionam as organizações, 

informando-se e formando opiniões a respeito delas, as empresas devem procurar atrair 

candidatos e obter informações a respeito deles para admiti-los, processo este que, por vezes, 

acaba comprometido pelo excesso de atribuições do gerente. Todas estas questões remetem a 

valorização do funcionário dentro de uma instituição, seja propondo-lhes prêmios por seus 



 

11946 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

serviços ou oferecendo a estes um bom convênio médico, dias especiais de folga ou ainda 

oferecendo-lhes boas condições de trabalho para que ele sinta-se bem em seu ambiente.  

Portanto, os objetivos referentes à pesquisa foram alcançados, embora tenham surgido 

dificuldades relacionadas ao período de coleta de dados, pois nem todos os funcionários 

trabalham no mesmo dia. Tendo em vista que a pesquisa evidenciou o nível de satisfação e 

insatisfação dos funcionários do hotel x com relação ao seu trabalho, fica a sugestão para 

novas pesquisas e elaboração de ações que visem o desenvolvimento da empresa e solução 

dos problemas encontrados no referente estudo. 
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RESUMO: A feira coberta de Paraíso do Tocantins é um importante local de convívio para 
se estabelecer relações econômicas, sociais e culturais, na qual movimenta o centro da cidade 
nos dias de funcionamento, em todas quartas, sábados e domingo. O objetivo do estudo foi 
identificar a qualidade nos serviços prestados pelos feirantes a partir do entendimento dos 
clientes e comerciantes sobre o tema. A feira movimenta a economia local e corresponde para 
a maioria dos feirantes a principal fonte de renda, assim se se torna fundamental a 
identificação das necessidades e oportunidades do mercado local para maior fidelização dos 
clientes. O procedimento técnico utilizado para o desenvolvimento da pesquisa foi o estudo de 
caso, utilizando a pesquisa exploratória e embasamento teórico para a pesquisa de campo, in 
loco na feira coberta e posterior análise de dados através da abordagem qualitativa e 
quantitativa.  
Palavras–chave: qualidade, serviços, economia local, clientes, oportunidade 
 

 
QUALITY OF SERVICES PROVIDED: an study at the farmers market at 
Paraíso do Tocantins 
 
ABSTRACT: The farmers market of Paraíso do Tocantins is an important local for the 
familiarity to set up relations economics, social and cultural, in which the center of the city in 
days of acting, every Wednesdays, Saturdays and Sundays. The purpose of the study was 
identify the quality the services provided by fair dealers starting of understanding of 
customers and merchants about the subject. The fair moves the local economy and 
corresponds for most merchants the principal source of income, so becomes crucial the 
identification of needs and opportunities the local market for the most loyalty of customers. 
The technical procedure used for the development of search was a case study, using the 
exploratory research and theoretical basis for the field reserach on the spot in farmers market 
and then data analysis through of qualitative and quantitative approach. 
Keywords: quality, services, local economy, customers, opportunity 
 

INTRODUÇÃO 

A feira livre é o ambiente socioeconômico mais antigo e dinâmico de origens medievais 

oriundos de cruzadas ao oriente médio, constituindo papel comercial das cidades e regiões, 

além de trocas culturais e conhecimento. Apesar do declínio de seu uso, ainda se faz presente 

e de grande importância na cultura brasileira.  
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A feira é estabelecida em mercado varejista ao ar livre, que acontece semanalmente, 

focada na comercialização de produtos alimentícios, na qual a sua imensa variedade de 

produtos e preços a torna atrativa para os consumidores, além de ser uma atividade importante 

para a composição da renda familiar de pequenos produtores principalmente de cidades 

interioranas. 

As feiras, no geral vêm sofrendo concorrências de grandes redes supermercadistas que 

oferecem variedades de produtos e preços atraentes dentro de ambientes confortáveis e 

organizados, dessa forma, os preços e produtos não bastam para manter o negócio dos 

feirantes vivo e competitivo, assim é fundamental o atendimento das necessidades e 

expectativas do cliente, seja através do produto em si ou/e o atendimento.  

Dessa forma o objetivo do estudo foi identificar a qualidade nos serviços prestados 

pelos feirantes a partir do entendimento dos usuários sobre o tema. Trata-se de uma feira 

livre, localizado no centro do município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, na 

qual os feirantes comercializam principalmente produtos alimentícios oriundos da redondeza 

da cidade.  

O termo qualidade pode ter diversos sentidos e definição, segundo Paladini (2012) o 

termo é dinâmico, tanto de conteúdo como, principalmente, de alcance. Existe uma verdadeira 

dificuldade na sua definição, devido não se tratar de um termo técnico, e sim de um termo de 

domínio público. Por tanto, a qualidade é definida com base no cliente, que é justamente o 

que faz uso do produto ou serviço oferecido, na qual Campos (1992), enfatiza que o 

verdadeiro critério da boa qualidade é a preferência do consumidor, sendo este o elemento que 

une a satisfação do cliente ao sucesso da empresa.  

Para Las Casas (2008) os serviços apresentam características intangíveis, inseparáveis, 

heterogêneos e simultâneos. Com isso a pesquisa analisou a visão do consumidor a respeito 

dos serviços ofertados pelos feirantes, fazendo um estudo se os serviços são avaliados 

conforme os princípios de qualidade apoiados na confiabilidade e criação de excelência em 

serviços. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

De acordo Andrade (2010) a pesquisa é o conjunto de procedimentos metódicos, 

baseados no raciocínio lógico, na qual por meio da utilização de métodos científicos objetiva 

encontrar solução para problemas propostos. 

A pesquisa é classificada quanto à natureza como pesquisa básica, esse tipo de pesquisa 

“objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática 
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prevista” (KAUARK et al., 2010, pág. 26). Do ponto de vista da forma de abordagem do 

problema é classificada como qualitativa e quantitativa. O procedimento técnico escolhido 

para o desenvolvimento da pesquisa foi o estudo de caso, na qual Yin (2001) enfatiza que o 

método é o mais adequado para a pesquisa de fenômenos contemporâneos dentro do seu 

contexto real, pois explora fatos com base em vários ângulos. 

Com isso, foi realizada uma pesquisa de campo, na qual, se investigou in loco na feira 

coberta de Paraíso do Tocantins, através de questionários aplicados a uma amostra de tipo não 

probabilístico, a 10 feirantes e 10 consumidores, tendo em vista que esse número foi 

considerado o mínimo representativo dentro de um universo desconhecido.  

 O questionário foi dividido em duas partes, na primeira parte compreende questões 

sobre o perfil dos usuários, as perguntas foram referente à classificação (feirante ou 

consumidor), ao gênero, idade, escolaridade, residência, frequência do uso da feira coberta; a 

segunda parte foi divindade em 11 questões: classificando o uso e a atividade econômica, 

acesso as instalações da feira coberta, limpeza e higienização, organização administrativa, 

estrutura física, serviços prestados, segurança, renda familiar e organização das barracas.  

Em seguida os dados foram tabulados e calculando os percentuais representativos de 

cada resposta, na qual para a melhor compreensão dos resultados foram apresentados em 

forma de gráficos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa contemplou 20 usuários sendo 10 feirantes e 10 consumidores. O Gráfico 1 

apresenta a igualdade de gênero entre os feirantes entrevistados, diferentemente, do perfil de 

consumidores, na qual a maior participação é feminina. 

Gráfico 1 - Perfil de gênero dos feirantes x consumidores 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Já no Gráfico 2 temos a amostra de dados referente a faixa etária dos feirantes, tendo 

como resultado a concentração nas idades de 21 a 30 anos e 31 a 40 anos, não muito distante 

do resultado dos consumidores dos serviços ofertados na feira. 
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Gráfico 2 - faixa etária feirantes x consumidores 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

No Gráfico 3 são apresentados respectivamente o grau de escolaridade dos feirantes e 

consumidores que utilizam a feira coberta, na qual apontam que a maioria dos entrevistados 

possuem o ensino médio completo. 

 

Gráfico 3 - escolaridade dos feirantes x consumidores 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O Gráfico 4 apresenta os resultados referente a localidade de residência, os feirantes em 

sua grande maioria são residentes do município e os consumidores em sua totalidade moram 

na cidade. 

 

Gráfico 4 - localidade dos feirantes x consumidores 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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A feira funciona três vezes na semana e nem todos os feirantes participam efetivamente 

em todos os dias de funcionamento, da mesma forma e em maior discrepância os 

consumidores em sua grande não vão à feira em todos os dias de funcionamento.  

 

Gráfico 5 - utilização da feira coberta pelos feirantes x consumidores 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Seguindo a análise da pesquisa, quanto à percepção da qualidade da Feira Coberta, 

questionou-se aos usuários qual a principal utilização da feira coberta. Os feirantes em sua 

totalidade utilizam a feira com a finalidade de fonte de renda como mostra os Gráficos 6, e os 

consumidores principalmente pela gastronomia e verduras. 

 

Gráfico 6- Uso da feira pelos feirantes x consumidores 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quando perguntados sobre o acesso a Feira, a maioria dos entrevistados caracterizaram 

como ruim, conforme observação no local o mesmo não possui nenhum tipo de facilidade de 

acesso para pessoa com mobilidade reduzida, o acesso é através de escadas com degraus 

muito altos e rampas muito íngremes, no entanto, alguns entrevistados classificaram o acesso 

como regular ou bom.  
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Gráfico 7 - Classificação de acesso à feira segundo os feirantes x consumidores 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Ao serem questionados sobre o trânsito, tanto feirantes como consumidores 

classificaram como ruim, conforme mostrado no gráfico 8. Os dias de funcionamento da feira 

são bastante movimentados para o comércio local, uma vez que a mesma está localizada no 

centro da cidade próximo a supermercados e outros pequenos comércios, condições essas 

causadas principalmente pela falta de estacionamento e ao grande fluxo de carros e pessoas na 

rua. 

 

Gráfico 8 - Avaliação do trânsito em torno da feira segundo feirantes x consumidores 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Questionados quanto à limpeza do espaço da feira, a certa discrepância entre os 

entendimentos dos feirantes e consumidores, no gráfico 9 e exposto que os feirantes estão 

divididos quanto a limpeza do ambiente e os consumidores em sua maioria classificam a 

limpeza do ambiente como ruim. 

Gráfico 9 - Avaliação da limpeza feira segundo os feirantes x consumidores 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Com relação à organização administrativa da feira, o Gráfico 10 mostra que a maioria 

dos usuários desconhecem que exista algum órgão que ampare a feira, sendo responsável pela 

limpeza e conservação da estrutura, no caso a prefeitura, assim, a feira surge como uma 

organização informal, de um grupo de comerciantes que fazem uso de um espaço público. 

 
Gráfico 10 - Organização administrativa da feira 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Com relação à estrutura física do local, o gráfico 11 expõe que os entrevistados em sua 

totalidade avaliam como ruim ou regular, confirmando ainda mais a questão anterior com 

relação à limpeza e conservação do ambiente.  

 
Gráfico 11 - Avaliação da estrutura física segundo os feirantes x consumidores 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quando questionados quanto aos serviços prestados, os feirantes ofertantes do serviço 

classificam em sua maioria como bom os serviços, já os consumidores avaliam que o serviço 

prestado é ruim, isso revela que os feirantes não estão atendendo em sua totalidade as 

necessidades dos consumidores e que até uma pequena percentagem de feirantes 

compreendem que precisam melhorar a qualidade dos serviços prestados.  

 

Gráfico 12 - Avaliação dos serviços da feira segundo os feirantes x consumidores 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Outro ponto avaliado foi segurança do ambiente, os dois grupos de usuários 

classificaram a segurança do local como ruim, com pouca presença policial, porém alguns 

entrevistados relataram que às vezes fazem presença. 

 

Gráfico 13 - Avaliação de segurança segundo feirantes x consumidores 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O gráfico 14 revela que a maioria dos feirantes utiliza a feira como principal ou única 

fonte de renda mensal.  

 

Gráfico 14 - Gráfico da participação da atividade da feira na renda familiar do feirante 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Mais uma demonstração da ausência de uma organização administrativa dentro da Feira 

Coberta de Paraíso é a avaliação da distribuição e organização das barracas. Revelou-se com 

dados da entrevista dispostos no Gráfico 15, que a organização tem como base a ordem de 

chegada ou o novo feirante herdar o local da barraca da feira. Não levando em conta sua 

atividade econômica entre outras características dos negócios. 
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Gráfico 15 - Como é feita a distribuição das barracas 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Um dos pontos de concordância entre feirantes e consumidores é a organização interna 

dentro das barracas, avaliada por ambos como bom, conforme mostrado no Gráfico 16. 

 
Gráfico 16 - Avaliação das organizações internas das barracas - feirantes x consumidores 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

CONCLUSÕES 

A realização da pesquisa permitiu mensurar a qualidade dos serviços prestados pela 

Feira Coberta de Paraíso do Tocantins quanto à estrutura física, segurança, mobilidade urbana 

e limpeza, na qual de acordo o estudo os números estão aquém do esperado pelos usuários. 

Tais informações são importantes, pois mostram que não há nenhuma estrutura organizacional 

representativa para os feirantes, se existe ela não é de conhecimento de todos e, ou sua 

efetividade é tão baixa que não surte efeito a presença. 

Os usuários da feira possuem a percepção do que é qualidade e divergem em algumas 

questões por motivos de interesses, por exemplo, os feirantes logicamente não classificariam 

como ruim o seu atendimento, os consumidores, entretanto classificaram em sua maioria que 

o serviço ofertado é avaliado com regular.  Isso mostra que existe a percepção do ideal de 

qualidade e de certa forma, serve como direcionador para os feirantes tomarem iniciativas e 

procurarem melhorar o atendimento e os serviços prestados, pois a qualidade é um conjunto 

de atributos e somente produtos de qualidade não fideliza o cliente, sendo que a tendência é 
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que os consumidores passem a comprar de varejistas e supermercados maiores, que estão 

próximos da feira, quando não suprida as suas necessidades. 

Como sugestão de melhoria do ambiente, sugere-se que os usuários da feira coberta 

formem uma associação de feirantes, incluindo consumidores e autoridades políticas para 

elaboração de projetos de infraestrutura e regulamentação, para adequação do espaço para 

uso, para melhorar o acesso a idosos e deficientes físicos, restrições do trânsito nos arredores 

para determinados tipos de veículos, fiscalização da agência sanitária e bombeiros. Com isso, 

melhoraria as condições físicas do ambiente e possibilitaria o engajamento dos envolvidos 

criando uma condição de fiscalização e conservação do bem público, consequentemente a 

melhoria de acesso e limpeza agregando mais valor ao espaço.  
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RESUMO: Este trabalho é resultado de uma pesquisa de satisfação no qual foi avaliado o 
atendimento ao público a partir das informações fornecidas pelos usuários do Instituto 
Nacional de Seguro Social - INSS no município de Porto Velho-RO. O INSS tem por 
finalidade promover o direito ao recebimento de benefícios administrados pela Previdência 
Social, assegurando agilidade, comodidade aos seus usuários e ampliação do controle social.  
O objetivo da pesquisa foi avaliar os pontos negativos e positivos na prestação dos serviços 
oferecidos e a satisfação em relação à qualidade no atendimento prestado. A metodologia 
utilizada foi uma pesquisa exploratória e bibliográfica, com aplicação de questionário e 
entrevistas aos usuários. As organizações públicas precisam adequar-se e focar no cliente-
cidadão para atingir o nível de satisfação no processo de atendimento.  Diante dos resultados 
obtidos foi possível conhecer a opinião do usuário quanto aos serviços prestados no órgão, 
tendo em vista que a oferta de atendimento com qualidade não é só um direito do cidadão, 
mas um dever da administração pública, e tem seu fundamento na Constituição Federal 
(1988) que esclarece ser dever da Administração Pública prestar serviços com eficiência, 
qualidade e celeridade de modo a suprir as necessidades dos administrados. 
 
Palavras–chave: Usuário, Satisfação, Serviços, Qualidade, Atendimento. 

 

QUALITY SERVICE IN PUBLIC ADMINISTRATION: A CASE STUDY 
IN SOCIAL SECURITY NATIONAL INSTITUTE - INSS IN PORTO 
VELHO CITY – RO 
 
ABSTRACT: This work is the result of a satisfaction survey in which it was evaluated the 
customer service from the information provided by users of the National Social Security 
Institute - INSS  in the city of Porto Velho. The INSS goal is to promote the right to receipt of 
benefits administered by the social Security, ensuring agility, convenience to its users and 
expansion of social control. The objective of the research was to evaluate the positive and 
negative points in the provision of services offered and the satisfaction with the quality of the 
care provided. The methodology used was an exploratory and bibliographical research with 
questionnaire and interviews to users. Public organizations need to adapt itself and focus on 
customer-citizen to reach the level of satisfaction in the process of care. Based on these results 
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it was possible to know the user’s opinion about the services on the INSS, in order that the 
offer of quality care is not only a civil right, but a duty of public administration, and has its 
foundation in the Federal Constitution (1988) which clarifies to be the duty of the public 
administration to provide services with efficiency, quality and speed to meet the needs of the 
users. 
 
KEYWORDS: User, Satisfaction, Service, Quality 
 
 

INTRODUÇÃO 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma autarquia do Governo do Brasil 

vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social que recebe as contribuições para a 

manutenção do Regime Geral da previdência social, responsável pelo pagamento da 

aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente e outros benefícios para 

aqueles que adquirirem o direito a estes benefícios segundo o previsto pela lei. O INSS 

trabalha junto à Dataprev empresa de tecnologia que faz o processamento de todos os dados 

da Previdência. Além do regime geral, os estados e municípios podem instituir os seus 

regimes próprios financiados por contribuições específicas. O INSS foi criado com base no 

Decreto nº 99.350 de 27 de junho de 1990 mediante a fusão do Instituto de Administração 

Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS), com o Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), mas algumas de suas funções contemplam direitos que já haviam 

sido estabelecidos desde os tempos do império.  

Compete ao INSS a operacionalização do reconhecimento dos direitos da clientela do 

Regime Geral de Previdência Social (RGPS), trata-se de um mecanismo democrático, que 

ajuda a minimizar as desigualdades sociais. A renda transferida pela Previdência é utilizada 

para assegurar o sustento do trabalhador e de sua família quando ele perde a capacidade de 

trabalho por motivo de doença, acidente, gravidez, prisão, morte ou idade avançada. Um dos 

papéis mais importantes desempenhados pelo INSS é o de reduzir a presença da pobreza no 

Brasil. Ao longo desses 25 anos de serviços prestados, o INSS vem trabalhando com foco na 

profissionalização da gestão, na melhoria das condições de trabalho para os seus servidores, 

na modernização da sua rede de atendimento e da infraestrutura tecnológica e, principalmente, 

na desburocratização dos processos de trabalho e na qualificação do atendimento prestado aos 

trabalhadores brasileiros. A população que busca os serviços prestados pelo órgão público 

INSS recebe atendimento qualificado?  
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As avaliações feitas sobre a qualidade no atendimento dos serviços público vêm sendo 

cada vez mais frequentes na administração pública brasileira. A pesquisa de satisfação é 

baseada em um referencial teórico e metodológico onde se é avaliado o atendimento através 

das informações fornecidas pelo público a ser atendido, observando os pontos negativos e 

positivos na prestação destes serviços. Através desta pesquisa poderemos identificar os 

problemas ou falhas na execução dos serviços prestados facilitando a elaboração de um plano 

estratégico para a solução da problemática da instituição, permitindo a facilitação da criação 

de um sistema de informação/comunicação com o usuário. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O procedimento técnico foi realizado por intermédio de pesquisa de campo o qual 

resultou em um estudo de caso e com base nos conhecimentos adquiridos em sala de aula e 

das ferramentas gerenciais, foi elaborado um questionário com perguntas fechadas, onde 

foram impressos 110 formulários, aplicados durante a semana no horário normal de 

expediente. A pesquisa objetiva identificar os problemas ou falhas na execução dos serviços 

prestados facilitando a elaboração de um plano estratégico para a solução da problemática da 

instituição, permitindo a facilitação da criação de um sistema de informação/comunicação 

com o usuário. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Por meio da pesquisa foi possível conhecer a opinião dos usuários do órgão público 

INSS e avaliar o grau de satisfação dos usuários quanto aos serviços prestados. As avaliações 

feitas sobre a qualidade no atendimento dos serviços público vêm sendo cada vez mais 

frequentes na administração pública brasileira.   

Segundo Matias-Pereira (2007, p. 42) a qualidade do atendimento e definido como “foco no 

cidadão”, pois: 

 É preciso procurar rever a forma como os serviços de atendimento ao 
público vêm sendo prestados, buscando sua realização com maior eficiência, 
mudando o comportamento da cultura das organizações públicas, tendo o 
cidadão como foco. 

A pesquisa de satisfação é baseada em um referencial teórico e metodológico onde se é 

avaliado o atendimento através das informações fornecidas pelo público a ser atendido, 

observando os pontos negativos e positivos na prestação destes serviços. Os usuários 

responderam a 10 questões a respeito da qualidade do atendimento no respectivo Órgão onde 
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se obteve 100% das questões respondidas, sendo o público alvo de faixa etária entre 21 a 75 

anos. Os dados serão demostrados através de gráfico apontado os índices de satisfação e 

insatisfação dos usuários. 

Quanto aos serviços oferecidos pelo INSS, conforme gráfico abaixo, dos 104 usuários 

que responderam ao questionário, 23% buscam o Auxilio doença, 22% Aposentadoria, 8% 

Salário maternidade, 8% Auxílio reclusão, 7% Extrato de pagamento de benefício, 5% Pensão 

por morte e 27% buscam outros serviços. Esses outros serviços são os que causam um entrave 

na instituição, pois são de pouca relevância como: procura por informações e extrato de 

benefício e para que esse problema seja solucionado faz-se necessário que os gestores 

implantem um serviço de esclarecimento de dúvidas e prestações de informações gerais da 

Instituição. 

 

 

Gráfico 01. Serviços prestados pelo órgão público INSS solicitados pelos usuários 

Fonte: Autores da pesquisa 
 

 

Já em relação ao atendimento na agência, conforme o gráfico abaixo, verificou-se que 

41% dos usuários consideram o atendimento regular, 28% bom, 18% péssimo, 12% ruim e 

1% não respondeu. Constatou-se que o atendimento prestado ao usuário tem alterações 

conforme demanda diária. 

Dessa forma, o serviço de atendimento deve oferecer ao usuário tratamento adequado 

voltado para atender sua necessidade como usuário. Nota-se porem que o usuário considera o 

atendimento na maioria regular, portanto para se atingir o nível de satisfação e preciso que os 

servidores sejam, mas capacitado um grau de humanização elevado. 
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Grafico 02. Opinião dos usuários do INSS em relação a qualidade no atendimento. 

Fonte: Autores da pesquisa 

 

Quanto ao tempo de espera, o gráfico a seguir, aponta que 71% dos usuários estão 

insatisfeitos com a demora no atendimento dos serviços, 14% acham regular, 8% ruim, 6% 

bom e 1% não responderam. O tempo de espera no atendimento é um fator insatisfatória 

sendo a maior causa de reclamação por parte do usuário, pois o mesmo perde muito tempo a 

procura de informação quer seja escrita ou verbal necessita ser praticada com clareza e 

precisão e no menor tempo possível. 

 

 

Gráfico 04. Tempo de espera dos usuários pelos serviços prestados pelo INSS . 

Fonte: Autores da pesquisa 

Com base na investigação e dados coletados na pesquisa, aponta-se para os seguintes 

pontos negativos: Configuração dos painéis para a chamada das senhas (observação também 

feita pelos usuários e pela Gerente); Inexistência da fila prioritária para a distribuição de 

senhas; Falta de capacitação dos servidores da recepção no que diz respeito a informações 
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solicitadas pelos usuários; Morosidade no tempo de espera para o atendimento. Já em relação 

aos pontos positivos aponta-se para o: Aprimoramento no órgão público pesquisado – INSS: 

Capacitação de servidor para direcionar o usuário ao atendimento correto; Organização para 

atendimento prioritário; Capacitação na área de humanização, relações interpessoais; 

Concurso Público para atender a demanda; Painel de informações dos documentos 

necessários para todos os serviços oferecidos pelo Órgão, dentre outros observados. 

 
CONCLUSÕES 

A comunicação humana é um fator essencial para as relações interpessoais no 

atendimento ao público, e conforme os resultados obtidos com a pesquisa foi possível 

observar que o INSS ainda precisa de muitas melhorias para que seu usuário saia satisfeito 

com os serviços buscados. É fato que as instituições estão longe de ser comparadas ao setor 

privado, mas que precisam com urgência se adequar e tentar chegar ao melhor possível, pois o 

usuário este cada vez mais conhecedor de seus direitos. 

Por outro lado, os servidores acabam não passando a informação necessária no 

primeiro atendimento dentro órgão, ocorrendo atitudes incorretas perante o usuário como: 

aumento de usuários dentro da Instituição; filas enormes; morosidade no atendimento; nível 

alto de estresse nos servidores; atendimento repetitivo e sem motivação, onde os mesmos 

acabam gerando certa indiferença e frieza com o público alvo. 

Outro problema identificado se refere à ausência de servidores capacitados e uma de 

suas fraquezas está no número de atendentes, ocasionando assim o tempo de espera como um 

fator insatisfatório. Para enfrentamento, sugerem-se ações corretivas rápidas e pontuais, tais 

como: alocação (interna e/ou externa) de servidores, com treinamento prévio e perene dos 

novos lotados na unidade, a capacitação do servidor na área de relações humanas, treinamento 

contínuo, incentivo e palestra motivacional.  Como sugestão para uma pesquisa futura deve-se 

considerar a opinião do servidor e suas necessidades junto à instituição.  

Portanto é possível afirmar que o artigo atingiu de forma satisfatória seus escopos 

teóricos e práticos, permitindo as pesquisadoras, conhecer melhor o tema qualidade do 

atendimento nos serviços prestados pelo setor público; estudar, in loco, um órgão deste setor, 

a nível federal; diagnosticar o cenário atual, e, mais importante propor ações de melhoria para 

o órgão pesquisado, tão essencial da administração pública. 
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RESUMO: O presente artigo trata da importância do processo da qualificação profissional, 
pois atualmente, no mercado de trabalho as organizações modernas, além de diplomas de 
formação, exigem novos requisitos. Com essa nova realidade, buscou-se demonstrar que a 
organização espera do profissional o saber de transformar o conhecimento em ação, ou seja, 
profissionais intelectuais eficazes que consigam o desenvolvimento de suas responsabilidades. 
A organização que aprende deseja do profissional competente, o compromisso, para assim, 
contribuir com a mesma através do bom desempenho de suas atribuições e responsabilidades. 
O artigo aborda a visão do livro A Quinta Disciplina: arte e prática da organização que 
aprende, destacando suas disciplinas: domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada, 
aprendizagem em equipe, e, pensamento sistêmico; as quais deixam claro, a importância da 
qualificação profissional para atuação do colaborador junto às organizações, o que contribui 
para o surgimento de novas formas de pensar e interagir permitindo o alcance de novas 
aspirações.  

Palavras–chave: Qualificação Profissional, Organizações Modernas, Conhecimento 

 

THE FIFTH DISCIPLINE AND THE FOCUS ADMINISTRATOR 
PROFESSIONAL QUALIFICATION 

 
ABSTRACT: The present article deals with the importance of the process of the professional 
qualification, thereforetualmente, in the work market the organizations modern, beyond 
diplomas of formation, they demand new requirements. With this new reality, one searched to 
demonstrate that the organization waits of the professional knowing to transform the 
knowledge into action, that is, efficient intellectual professionals who obtain the development 
of its responsibilities. The organization that learns desires of the competent professional, the 
commitment, for thus, to contribute with same through the good performance of its 
attributions and responsibilities. The article approaches the vision of the book Fifth 
Disciplines: practical art and of the organization that learns, detaching its you discipline: 
personal domain, mental models, shared vision, learning in team, and, sistêmico thought; 
which leaves clearly, the importance of the professional qualification for performance of the 
collaborator next to the organizations, that it contributes for the sprouting of new forms to 
think and to interact allowing the reach of new aspirations. 
KEYWORDS: Professional Qualifications, Modern Organizations, Knowledge 
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INTRODUÇÃO 

O mercado de trabalho encontra-se competitivo, buscando profissionais competentes 

que se sobressaem entre os concorrentes. Desse modo, é desejável do profissional à busca 

contínua de qualificar-se com objetivo de aprimorar os conhecimentos já adquiridos, além de 

conquistar novas informações e experiências que irão potencializar a sua atuação juntos às 

organizações. 

O processo de qualificação profissional é essencial para aquele candidato a uma vaga de 

trabalho. Assim, ao candidatar-se a uma oportunidade de trabalho, esperam-se do profissional 

os saberes e aptidões requeridas para o exercício das funções. 

No Brasil as Instituições de Ensino Técnico e Superior são os principais elos entre o 

sistema educacional e a formação profissional, como também a educação básica, de acordo 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 9.394, 1996), cuja prevê que a educação 

básica dê condições para o cidadão progredir no trabalho, buscando eliminar a distância entre 

a educação e o mercado de trabalho: “A educação básica tem por finalidade desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 

Nesse ponto, pode-se afirmar que a educação tem um papel social na formação para o 

trabalho, pois visa uma maior igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, porquanto 

educação e trabalho são conceitos inter-relacionados, ponderando o trabalho é uma forma de 

inserção na sociedade. 

Assim, o referido trabalho tem a finalidade de explanar a importância da qualificação 

profissional e seus níveis para a atuação do colaborador junto às organizações. O mesmo tem 

como objetivo geral compreender esse processo, descantando sua importância na atuação do 

profissional junto às organizações; e como objetivos específicos: explicar o que é qualificação 

profissional, identificar os níveis existentes, e, evidenciar sua a importância para o 

desempenho do trabalhador junto às organizações. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foram estudos e pesquisas 

em livros, revistas, artigos científicos e sites na internet. A técnica da pesquisa se caracteriza 

como bibliográfica, pois foi analisado o pensamento de alguns autores que estudam sobre o 

tema (PRODANOV, 2013).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O que é qualificação profissional (QP) e quais os níveis de aprendizagem? 

A qualificação profissional é um processo dinâmico e contínuo a busca de 

conhecimentos, preparando o profissional para os desafios do mercado de trabalho. Sendo 

ferramenta inerente ao profissional com finalidade de aprimorar suas habilidades demandadas 

pelo mercado de trabalho e, remetem-nos a um profissional de visão, buscando um alto índice 

de empregabilidade. 

Chiavenato (2004), afirma que aperfeiçoamento profissional é a educação que visa 

desenvolver e aperfeiçoar o homem para seu crescimento profissional. Conceito diretamente 

relacionado ao crescimento profissional do indivíduo, visando a sua empregabilidade e o 

exercício de suas funções de forma mais produtiva. Vale ressaltar ainda, o pensamento de 

Chiavenato (2004, p. 401), através dos conceitos e tipos de educação voltados à QP: 

Formação profissional: é a educação profissional institucionalizada ou não que 
prepara a pessoa para uma profissão em determinado mercado de trabalho. Seus 
objetivos são amplos e mediatos situados no longo prazo, visando qualificar a 
pessoa pra uma futura profissão. A formação profissional pode ser dada em escolas 
– como nos cursos de 1º, 2º e 3º graus – e mesmo dentro das próprias organizações. 
Desenvolvimento profissional: é a educação profissional que aperfeiçoa a pessoa 
para uma carreia dentro de uma profissão. É a educação profissional que visa 
ampliar, desenvolver e aperfeiçoar a pessoa para seu crescimento profissional em 
determinada carreira na organização ou para que se torne mais eficiente e produtiva 
em seu cargo. Seus objetivos são menos amplos que os da formação e situados no 
médio prazo, visando proporcionar conhecimentos que transcendem o que é exigido 
no cargo atual, preparando-o para assumir funções mais complexas. É dada nas 
organizações ou em firmas especializadas em desenvolvimento pessoal. 
Treinamento: é a educação profissional que adapta a pessoa para um cargo ou 
função. Seus objetivos situados no curto prazo são restritos e imediatos, visando dar 
ao homem os elementos essências para o exercício de um cargo, preparando-o 
adequadamente para ele. É dado nas empresas ou em firmas especializadas em 
treinamento. Nas empresas, é delegado geralmente ao nível do chefe imediato da 
pessoa que está trabalhando. Obedece a um programa preestabelecido e atende a 
uma ação sistemática visando a adaptação do homem ao trabalho. Pode ser aplicado 
a todos os níveis ou setores da empresa. 

Assim, pode-se observar a diferença existente entre tipos de educação, mas, todas levam 

ao aperfeiçoamento das competências profissionais. E demonstra ainda que, o profissional 

não pode ficar estático e inflexível diante da competividade do mercado de trabalho e da 

necessidade das organizações modernas pelos melhores profissionais, que motiva a 

continuidade da formação através de uma nova etapa de qualificação. 

O processo de QP tornou-se evidente a partir de um (1) de Outubro de 2010, data da 

criação do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ), o qual vislumbra um conjunto com seus 

oito níveis de qualificações (básicos, médios, superiores e complementares) e suas respectivas 

atribuições baseado no Sistema Nacional de Qualificações (DL nº396/2007). 
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Quadro 1. Estrutura do Quadro Nacional de Qualificações. 
Níveis de 
qualificação 

Qualificações 

Nível 1 2º Ciclo do ensino básico 

Nível 2 
3º Ciclo do ensino básico obtido no ensino básico ou por percursos de dupla 
certificação 

Nível 3 
Ensino secundário vocacionado para prosseguimento de estudos de nível 
superior 

Nível 4 
Ensino secundário obtido por percursos de dupla certificação ou ensino 
secundário vocacionado para prosseguimento de estudo de nível superior 
acrescido de estágio profissional – mínimo de 6 meses 

Nível 5 Licenciatura 
Nível 6 Mestrado 
Nível 8 Doutoramento 

Fonte: Portaria nº782/2009, de 23 de Julho. 
 

Os profissionais devem ter a convicção de que nenhuma formação pode ser considerada 

completa. Corroborando com este pensamento Drucker (2002), enfatiza que o conhecimento, 

por sua natureza, muda rapidamente, e as certezas de hoje se tornarão absurdas amanhã. Desse 

modo, no mercado de alta disputa é seguro ponderar que o profissional terá que 

constantemente atualizar-se ou será ultrapassado pelo(s) seu(s) concorrente(s). 

O alicerce para o sucesso profissional é a QP, destacando a importância do capital além 

de aptidões e atitudes. É evidente que a competência do profissional é a diferencial, somada 

ao processo de formação com o propósito de colocar o conhecimento em ação (DRUCKER, 

2004).  

Acrescenta-se ainda que, a QP colabora para ascensão profissional de acordo a 

capacidade e seu empenho junto à organização. E também, através do processo de formação e 

desenvolvimento profissional que é possível o alcance dos resultados organizacionais 

(objetivos comuns), resultantes do desempenho do trabalhador em consonância com as forças 

produtivas. 

 

O Administrador e a contribuição dos níveis de qualificações para a sua atuação junto 

às organizações 

Para conquistar uma vaga no mercado de trabalho é necessário possuir um conjunto de 

competências adquiridas ao longo da formação profissional. Desse modo, deve atentar-se para 

as caraterísticas valorizadas que são requisitos à conquista de uma vaga. Atualmente, muito 

além do domínio dos conhecimentos de sua área de formação (habilidade conceitual), diversas 
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são as habilidades requeridas ao profissional como as habilidades técnicas (execução da 

atividade), as habilidades humanas (relações interpessoais e comportamentais). 

Porém, enquanto essas exigências são “novas” no mercado de trabalho, na ciência da 

Administração já estavam constatadas por Robert Katz, autor que desenvolveu um estudo 

sobre as chamadas habilidades gerenciais, que são as competências que favorece o alcance do 

sucesso organizacional e profissional, as quais foram divididas em três categorias com 

atribuições de cada uma dessas habilidades.  

A habilidade técnica é relacionada ao domínio da atividade específica a qual se realiza. 

Compreende os conhecimentos; métodos e técnicas; equipamentos e instrumentos necessários 

de realização de cada especialidade técnica (MAXIMIANO, 2002; ANDRADE, 2009). Essa 

habilidade para os administradores incluem o uso potencial do conhecimento, resultando no 

desempenho da execução de determinada atividade. Possuir tal habilidade é apenas parte do 

conjunto necessário, que somada às demais, vai proporcionar domínio da atividade 

profissional que desenvolverá.  

Andrade, (2009, p. 12), ressalta ainda: “Quando as pessoas iniciam suas carreias nas 

empresas, normalmente utilizam em maior proporção a habilidade técnica. Essa habilidade é 

adquirida por meio de experiências, educação e treinamento profissional”. 

Já a habilidade humana para Andrade, (2009, p. 12): “é a habilidade que demonstra a 

capacidade de as pessoas trabalharem com eficácia como membros de equipes [...] desrespeito 

às aptidões para trabalhar com pessoas e para obter resultados por intermédios dessas 

pessoas”. A habilidade em relações humanas consiste em abranger a compreensão das pessoas 

e suas necessidades, interesses e atitudes. Dessa forma para Maximiano (2002), compreender 

as pessoas é necessário para interagir eficazmente com elas, aceitando seus pontos de vista.  

Em síntese, as habilidades humanas, ditas como comportamentais, são importantes para 

o relacionamento das pessoas. A propósito, para os profissionais além de possuírem um know-

how também é extremamente necessários ter a capacidade de saber conduzir seus 

relacionamentos pessoais, pois manter uma boa habilidade humana contribui para o 

desenvolvimento dos trabalhos. Drucker (2002, p. 80) observa que [...] “como resultado, seus 

relacionamento são produtivos – e esta é a única definição válida de “boas relações humanas”. 

Entre as habilidades de Katz existe aquela denominada de habilidade conceitual que de 

acordo com Andrade (2009), pode ser entendida como visão sistêmica de compreender e lidar 

com situações complexas e as suas relações. Os profissionais eficazes, procurados no mercado 

de trabalho, são aqueles que trabalham essa habilidade sendo capazes de desenvolver um 
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conjunto integrado de obtenção, análise, e interpretação de informações percebendo o que 

acontece no mercado para posicionar-se pró-ativamente.  

Por se tratar de um profissional competitivo de visão sistêmica, exigem-se do 

Administrador o domínio conceitual, técnico e pró-ativo das competências, inerentes ao 

exercício da profissão, que deve estar dotado de autonomia intelectual que ao mesmo tempo o 

permite aprender, e do mesmo modo, desaprender. Com essas características, o Administrador 

apresenta grande índice de empregabilidade, com a demanda promissora por profissionais 

bem preparados e com alto desempenho (RBA, 2012). 

 

Qualificação Profissional de acordo com abordagem do livro “A quinta disciplina: arte e 

prática da organização que aprende” 

O livro “A Quinta Disciplina” foca o processo de aprendizagem contínua das 

organizações modernas que são baseadas no conhecimento de acordo com as novas 

abordagens da Administração, destacando a importância da QP dentro de suas disciplinas para 

um melhor desempenho organizacional.  

Segundo Maximiano (2002, p. 455): “Peter Senge, defende a ideia de que as 

organizações, para terem sucesso, devem aprender a lidar com a mudança contínua. Devem 

tornar-se organizações que aprendem (learning organizations)”.  

Senge destaca em seu livro cinco disciplinas que propõe fazerem parte da organização 

que aprende, as quais permitem novas formas de pensar e atuar através da geração do 

conhecimento. 

A primeira disciplina proposta é domínio pessoal como uma conexão entre a 

aprendizagem pessoal e organizacional, permitindo conhecer suas capacidades e analisar o 

potencial que não desenvolveu. Dessa forma, esta disciplina possibilita o gerenciamento de si 

mesmo. Nesse sentido Senge (2004, p. 170), afirma que: 

As pessoas com alto de domínio pessoal vivem em um estado de aprendizagem 
continua. Elas nunca “chegam lá”. Às vezes, a linguagem, como o termo “domínio 
pessoal”, cria uma noção equivocada de definição, de branco no preto. No entanto, 
domínio pessoal não é algo que você possua. É um processo. É uma disciplina para 
avida inteira. As pessoas com alto nível de domínio pessoal são profundamente 
conscientes de sua ignorância, de sua incompetência e de seus pontos a serem 
melhorados. E têm grande autoconfiança. Paradoxal? Só para aqueles que não veem 
que “a jornada é a recompensa”. 

Assim, analisar-se uma relação entre a qualificação profissional e a disciplina domínio 

pessoal, quando o autor ressalta que as pessoas vivem em constante aprendizagem, pois a 

característica marcante desse processo é justamente a busca de aperfeiçoamento. Esse 

processo é realizado através de novos níveis de aprendizagem, obtendo-se a capacidade de 
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expandir resultados, onde se cria o caminho para alcançar os mais altos níveis em 

organizações que aprendem desenvolvendo o domínio pessoal. 

Os modelos mentais é a segunda disciplina, que no processo de aprendizagem 

organizacional busca desencadear uma adaptação e desenvolvimento de novos hábitos, 

colaborando para enxergar as mudanças estando sujeitas as influências dos modelos mentais, 

gerando modificações de cultura e moldando novas percepções no mundo dos negócios. 

Senge (2004, p. 23), enfatiza que: 

Porém, “reconceber modelos mentais” não é reprojetar um equipamento de 
engenharia. Eles “temos” modelos mentais. “Somos” nossos modelos mentais. Eles 
são o meio através do qual nós e o mundo interagimos. Estão profundamente 
enraizados em nossa história de vida e na noção que temos de quem somos. [...] A 
aprendizagem que altera os modelos mentais é altamente desafiadora, desorientada. 
Pode se assustadora ao confrontarmos crenças e pressupostos consagrados. Não 
pode ser feira solitariamente. Só ocorre dentro de uma comunidade de aprendizes. 

O desenvolvimento da capacidade de trabalhar com os modelos mentais deve envolver 

o aprendizado de novas técnicas, com o intuito de implementar inovações nas instituições que 

ajudem a colocar essas técnicas em prática (ANDRADE, 2009, p. 233), sendo plausível 

através do processo continuado do profissional que busca o aperfeiçoamento do conhecimento 

em conjunto com as suas competências.  

Nesse sentido, pode-se considerar que é possível através de novos conhecimentos e 

experiências do contínuo processo de QP, integrar o raciocínio sistêmico com os modelos 

mentais. Relação significativa de visão à busca de novos conhecimentos, e de novas formas 

de pensar e agir, conquistado através da busca constante do aperfeiçoamento profissional. 

A terceira disciplina é a visão compartilhada, a qual se volta com influência na 

aprendizagem da organização. Assim, fica entendido que o futuro da organização depende de 

ambos, ou seja, dos colaboradores e da própria organização.  

Senge (2004, p. 43), deixa claro que: 

A prática da visão compartilhada envolve as habilidades de descobrir “imagem do 
futuro” compartilhadas que estimulem o compromisso genuíno e o envolvimento, 
em lugar da mera aceitação. Ao dominar essa disciplina, os líderes aprendem como é 
contraproducente tentar ditar uma visão, por melhores que sejam as suas intenções. 

Essa disciplina quando trabalhada em conjunto desencadeia a capacidade de transformar 

os objetivos profissionais e organizacionais em objetivos comuns. Para Andrade (2009, p. 

235) “com um objetivo comum, podemos ficar mais propensos a expor nossas ideias e abrir 

mão daquelas profundamente arraigadas, com o intuito de reconhecer nossas deficiências 

pessoais e organizacionais”.  

Essa necessidade de aprendizagem com objetivo comum é fundamental para o domínio 

de conhecimentos, aptidões e atitudes que vai de encontro com os níveis de qualificações 

individuais. Portanto, o profissional de visão verdadeiramente compartilhada estará melhor 
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qualificado e se sentirá mais seguro para expor suas ideias à criação de uma imagem futura da 

empresa. 

A outra disciplina do conjunto é a que busca a aprendizagem entre aqueles profissionais 

que compõem uma organização, para conseguir entre a equipe de trabalho a sinergia das suas 

competências profissionais para alcançar um objetivo comum. Isso é possível a partir da soma 

do todo, onde é maior que a soma das partes, ou seja, dos integrantes individuais da 

organização.  

Essa perspectiva de aprendizagem em equipe, em um contexto contemporâneo 

trabalhado juntamente com o pensamento sistêmico incentiva a capacidade organizacional de 

pensar no todo, considerando as forças potencializadas de cada profissional em relação em 

fraquezas minimizadas. 

A busca do aprendizado em equipe tem como premissa básica subjacente a esse de 
que todo é muito maior que as partes; o aprendizado em equipe é muito maior que a 
soma da aprendizagem dos indivíduos. O aprendizado em equipe começa com o 
dialogo, a capacidade de os membros de um grupo levantarem ideias preconcebidas 
para participarem de um raciocínio em grupo. [...] O aprendizado em equipe torna-se 
vital, já que a unidade fundamental de aprendizagem nas organizações modernas é o 
grupo, e não os indivíduos (ANDRADE, 2009, p. 235). 

Assim, a aprendizagem em equipe e a qualificação profissional andam juntas, porque é 

de suma importância que a equipe esteja em constante aprendizagem, aprimorando seus 

conhecimentos, visando a excelência dos processos estratégicos, táticos e operacionais da 

organização. 

Por fim, o pensamento sistêmico, a quinta disciplina, que trata da capacidade de 

conexão de pensar no todo, em vez de pensar nas partes isoladas. E de acordo com 

Maximiano (2002), esta disciplina permite integrar e compreender as quatro outras 

disciplinas, sendo necessário o raciocínio sistemático com o objetivo de enxergar o todo. 

Corroborando com a ideia acima, Senge (2004, p. 45) deixa claro que: 

[...] o pensamento sistêmico é a quinta disciplina, aquela que integra as outras, 
fundindo-as em um corpo coerente de teoria e prática. Impede de serem truques 
separados ou o mais recente modismo para mudança organizacional. Sem uma 
orientação sistemática, não há motivação para analisar as inter-relações entre as 
disciplinas. Ampliando cada uma das outras disciplinas, o pensamento sistêmico nos 
lembra continuamente que a soma das partes pode exceder o todo. 

O pensamento sistêmico tem muito da QP, pois o mesmo procurar integrar vários 

conhecimentos para o alcance do objetivo comum que se denomina de aprendizagem 

organizacional, o que ocorre continuamente através da busca de um aperfeiçoamento 

integrado dos colaboradores dentro da organização, procurando criar sua realidade e mudá-la 

quando necessário.   
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Dessa forma, pode-se constatar que a QP permeia por todas as disciplinas, no qual 

podemos destacar um fator comum, que é a necessidade intrínseca do profissional ser sempre 

um aprendiz, isso é buscar sempre novos conhecimentos e aperfeiçoamento de habilidades, o 

que evidencia a importância desse processo para seu crescimento profissional dentro da 

organização e o desenvolvimento da mesma. 

 

CONCLUSÕES 

Em síntese, a competitividade acirrada no mercado de trabalho entre os profissionais 

eficazes, geram disputas entre as organizações por estas escassas mãos de obras, e a 

valorização dos mesmos são mensuradas pelo trabalho intelectual versus resultados 

alcançados. Assim, os profissionais qualificados, são preparados para produzir novas ideias e 

conceitos que lhes ajudarão a desenvolver suas atividades/tarefas eficazmente. Assim, é 

importante ressaltar que são as competências adquiridas ou não, durante o processo de 

qualificação profissional que irão assegurar a permanência ou a exclusão dos profissionais no 

mercado de trabalho. 

Reconhecer que o capital intelectual dos profissionais, que buscam sempre subir o nível 

de sua qualificação, é responsável pelo desempenho e sucesso de uma organização. Esta 

realidade implica nas organizações modernas, que aprendem nas novas técnicas e ferramentas 

da gestão, influenciáveis por novos sistemas de crenças e valores (cultura organizacional).  

Colaborando ainda para o embasamento da autonomia (empowerment) do profissional 

competente, e para uma nova estrutura organizacional do processo administrativo da 

descentralização das tomadas de decisões que construiu para as organizações que aprendem. 
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RESUMO: A preocupação com o servidor dentro e fora do ambiente de trabalho torna-se 
cada vez mais presente nos debates sobre produtividade nas organizações públicas. Dada a 
importância do agente público na construção de uma instituição sólida e capaz de atender com 
efetividade às necessidades da população, o objetivo desta pesquisa foi caracterizar as 
condições atuais da qualidade de vida no trabalho dos servidores técnico-administrativos do 
Centro Acadêmico do Agreste da UFPE, por meio do modelo proposto por Walton. Para isso, 
adotou-se na abordagem metodológica um estudo de caso, de caráter quantitativo, quando foi 
medida a satisfação de 80 servidores, mediante um questionário com 24 variáveis. Utilizando-
se da estatística descritiva, observaram-se altos índices de satisfação nas variáveis que tratam 
do respeito às normas e direitos dos servidores, presentes no fator constitucionalismo na 
organização e, no fator relevância social do trabalho na vida, destacaram-se positivamente as 
variáveis que se referem ao orgulho do servidor, a imagem institucional e a sua identificação 
com a organização. Já no fator trabalho e espaço total de vida, foi ressaltado o equilíbrio entre 
o tempo dedicado à organização e à família, além do cumprimento das folgas nos feriados e 
datas festivas pela instituição. Sobressaíram-se ainda, nos demais fatores, as variáveis que 
remetem à importância da função, relacionamento e estabilidade no emprego.  
Palavras–chave: satisfação, serviço público  
 

REFLECTIONS ON QUALITY OF LIFE AT WORK: THE CASE OF 
THE TECHNICAL-ADMINISTRATIVE STAFF OF A PUBLIC 
UNIVERSITY 
 
ABSTRACT: Caring for staff inside and outside the workplace is a more and more frequent 
issue in the debates about productivity at public organizations. Given the importance of the 
public employee to construct a solid institution, which is able to effectively meet the 
population needs, the purpose in this research was to feature the current conditions of quality 
of life at work of the technical-administrative staff of UFPE, CAA campus, considering the 
model proposed by Walton. For that, as a method approach, a quantitative case study was 
adopted, which measured 80 employees’ satisfaction, by a 24-variables questionnaire. Using 
the descriptive statistic, it found high rates of satisfaction in the variables about respect to 
rules and staff rights, contained in the subject constitutionalism in the organization, and in the 
subject social impact of work in life the variables about the employee’s pride, the institutional 
image and identification with the organization stood out positively. In turn, the subject work 
and life environment emphasized the equilibrium between the time dedicated to work and 
family, as well as the observance of the institution about days off on holidays and other 
commemorative dates. Other subjects, such as the importance of the function, relationships, 
and job security were also highlighted.  
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INTRODUÇÃO 

Um dos grandes desafios nas instituições públicas atuais é atender de forma digna os 

anseios da sociedade, com respeito aos princípios da governança sem, com isso, negligenciar 

as necessidades dos trabalhadores. Com foco no desempenho organizacional, observa-se entre 

as décadas de 1950 e 1970 uma maior a preocupação por parte das organizações com a QVT, 

buscando alinhar as condições de trabalho e os processos de gestão ao bem-estar dos 

indivíduos (SILVA; SILVA, 2012; RODRIGUES, 2009; ASFORA; DIAS, 2006). 

De acordo com Secchi (2009), desde 1980 as organizações públicas vêm aproximando o 

seu modelo de gestão às práticas já observadas nas empresas privadas, valorizando a 

profissionalização do servidor e a eficiência na prestação dos serviços. 

Diante dessa maior atenção ao homem no seu ambiente de trabalho, este artigo encontra 

o seu ponto de relevância ao inserir a temática da qualidade de vida no trabalho (QVT) em 

uma instituição pública de ensino superior. Nesse âmbito, adota-se o seguinte problema 

norteador da pesquisa: como se apresentam os elementos da QVT na vivência dos servidores 

técnico-administrativos do Centro Acadêmico do Agreste (CAA) da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE)?   

Tal propósito justifica-se de forma prática, ao passo que identificar os níveis de 

satisfação relacionados à QVT dos técnicos, possibilitará aos gestores direcionar seus esforços 

em ações que reflitam tanto na produtividade e na eficiência da organização, quanto no bem- 

estar dos servidores. Do ponto de vista teórico, este estudo fundamente-se na importância de 

utilizar um instrumento amparado cientificamente e adequado para a obtenção de dados 

claros, que sirvam de suporte na compreensão e caracterização da QVT no campo proposto. 

O objetivo da pesquisa é caracterizar as condições atuais da QVT dos servidores 

técnico-administrativos do CAA/UFPE, por meio do modelo proposto por Walton (1973). 

 

MATERIAL 

Diante da amplitude de definições sobre o tema abordado, adota-se como norte nesta 

pesquisa o conceito de Limongi-França (2007), que compreende a QVT como um conjunto de 

medidas organizacionais que atuam positivamente na percepção de bem-estar dos 

funcionários, englobando ações relacionadas às necessidades individuais, expectativa de vida, 

ao meio social e financeiro. 
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No que se refere à QVT no serviço público, insta destacar que as crises política, 

econômica e social de 1980 acentuaram os problemas da administração pública brasileira, o 

que desencadeou um processo de enfraquecimento do modelo burocrático da administração. 

Esse cenário foi propício para o surgimento do Modelo da Administração Pública Gerencial, 

proposto por Bresser Pereira, que objetivava implantar nas instituições públicas práticas de 

administração utilizadas nas empresas privadas (BRESSER-PEREIRA; SPINK, 1998; 

SECCHI, 2009). 

Tais discussões sobre melhorias no serviço público abriram espaço para questões como 

a participação popular, transparência e controle da sociedade, que formaram a base para o 

surgimento de um terceiro modelo de gestão, também ligado às novas práticas de gestão da 

QVT, conhecido como Modelo do Novo Serviço Público (MARINI, 2002; PINTO; PAULA; 

BOAS, 2012; FEUERSCHÜTTE et al., 2009). 

A caracterização da QVT neste trabalho baseou-se no modelo proposto por Walton 

(1973), que é fundamentado na avaliação da QVT a partir de oito fatores básicos. Entre eles 

estão a compensação justa e adequada, com o objetivo de analisar a percepção do 

trabalhador quanto à remuneração recebida; condições de trabalho, com o propósito de 

avaliar a conjuntura para a execução das tarefas; oportunidade para uso e desenvolvimento 

das capacidades, onde será mensurada a abertura para o trabalhador demonstrar as suas 

aptidões no exercício da função; oportunidade de crescimento e segurança, com a 

finalidade de verificar a oportunidade para a formação, crescimento profissional e estabilidade 

no trabalho; integração social na organização, cujo objetivo é avaliar o nível de integração 

social e o clima organizacional; constitucionalismo na organização, onde será averiguado o 

respeito aos direitos do trabalhador; trabalho e espaço total de vida, com o propósito de 

verificar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional do indivíduo e relevância social do 

trabalho na vida, que tem o intuito de apreciar a imagem e a responsabilidade da 

organização perante o trabalhador e a sociedade. 

A finalidade desse modelo é resgatar no ambiente organizacional os valores individuais 

e institucionais, a partir do fortalecimento dos pontos deficientes relacionados à QVT 

(SOUZA; DIAS; MARQUES, 2013). 

 

MÉTODOS 

Esta seção apresenta um breve histórico da população do CAA/UFPE e, em seguida, os 

elementos que estruturam as escolhas metodológicas e de operacionalização da pesquisa, bem 

como os procedimentos que foram adotados na coleta e no tratamento dos dados.  
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O Centro Acadêmico do Agreste foi o primeiro Campus da Universidade Federal de 

Pernambuco no interior de Pernambuco, inaugurado em março de 2006, no município de 

Caruaru (UFPE/CAA, 2015). Seu quadro de servidores é composto atualmente por 393 

profissionais, sendo 125 deles técnicos e 268 docentes. 

A metodologia deste artigo é baseada em um estudo de caso, com a finalidade de 

caracterizar as condições atuais da QVT, na vivência dos servidores técnico-administrativos 

do CAA/UFPE. Segundo Yin (2015), o estudo de caso é um método indicado para pesquisas 

nas ciências sociais que se propõem a estudar fenômenos da atualidade. Trata-se de uma 

pesquisa de caráter quantitativo, onde se buscou por meio de um questionário minimizar a 

influência do aplicador nas respostas, além da agilidade, anonimato e uma maior amplitude no 

número de respondentes (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

O instrumento de pesquisa escolhido para este trabalho foi um questionário composto 

por 24 variáveis, baseado no modelo proposto por Walton (1973).  

Do total de 125 técnicos lotados no CAA, foram escolhidos 105 servidores por terem 

mais de um ano de efetivo exercício no serviço público e, consequentemente, uma vivência 

mínima na instituição para avaliar o tema proposto. Encontravam-se presentes no período de 

aplicação do estudo 80 servidores, correspondendo a 76% do total de habilitados. 

Devido ao fato do modelo de Walton (1973) não estabelecer um instrumento de 

pesquisa com variáveis predefinidas para aplicação direta na população estudada, a concepção 

das questões relacionadas à QVT nesse questionário se basearam, inicialmente, na leitura 

prévia do referencial teórico e outros estudos, tendo como suporte os oito fatores conceituais 

sugeridos no modelo de Walton. 

As perguntas foram elaboradas com enfoque nos servidores do Campus do Agreste e 

submetidas a uma banca de professores, especialistas em comportamento organizacional e 

gestão de pessoas, que integram do núcleo de gestão da UFPE/CAA, com o objetivo de 

reforçar a fidedignidade entre o que se pretende medir e o que realmente está sendo 

perguntado e, desta forma, validar o instrumento de pesquisa. Para verificar a adequação do 

questionário foi realizado um pré-teste com 10 servidores que compõem o quadro de técnico-

administrativos da UFPE no Campus Recife. 

Os dados definitivos foram coletados por meio do aplicativo Google Docs e, 

posteriormente, exportados em formato de planilha para o software Microsoft Office Excel, 

que foi utilizado no tratamento dos resultados da pesquisa. A satisfação dos respondentes foi 

avaliada em um escala tipo Likert, onde (1) correspondeu a discordo totalmente, (2) discordo, 

(3) indiferente, (4) concordo e (5) concordo totalmente. 
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Com o objetivo de proporcionar uma visão global do fenômeno em questão, a estatística 

descritiva foi empregada nesta pesquisa para caracterizar as condições atuais da QVT dos 

respondentes. Para reforçar os achados da estatística descritiva, também foi verificada nas 

respostas dos questionários a dispersão estatística de cada variável, com o cálculo do desvio 

padrão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta seção tem o objetivo de caracterizar, por meio da estática descritiva, as condições 

atuais da QVT dos servidores técnico-administrativos do Centro Acadêmico do Agreste da 

UFPE, a partir dos oito fatores propostos no modelo de Walton (1973). 

No fator compensação justa e adequada, as médias de satisfação dos servidores para 

as variáveis “Meu salário é justo em relação ao praticado no mercado” e “Meu salário é 

adequado para a minha função” foram, respectivamente, (3,2) e (2,9) na escala dada. A 

diversidade de opiniões em relação à compatibilidade da retribuição paga e o trabalho 

prestado na instituição também é percebida no alto desvio padrão, que mediu (1,19) e (1,13) 

para as variáveis anteriores. Observa-se uma média ainda menor na variável “A remuneração 

e os benefícios oferecidos pela instituição atendem as minhas necessidades”, que totalizou 

(2,6) na opinião dos técnicos. Observa-se nesse fator, de acordo com a Teoria da Equidade 

proposta por Stacy Adams, que a apreciação dos respondentes baseia-se na percepção de 

igualdade no tratamento e na sensação de justiça, onde recompensas equivalentes devem ser 

dadas a desempenhos semelhantes, dentro ou fora da organização (HAMPTON, 1990; 

ROBBINS, 2005). 

Para o fator condições de trabalho, os servidores se demonstraram ligeiramente 

satisfeitos nas variáveis “Meu local de trabalho é limpo” (3,7) e “Minha jornada de trabalho é 

adequada para a tarefa que desenvolvo” (3,6). Já na questão “O material de trabalho e a sua 

manutenção são apropriados para a execução do meu serviço”, com a média (2,7), nota-se um 

comportamento mais direcionado para a insatisfação. Nesse fator são avaliadas a adequação 

do ambiente físico e a compatibilidade da carga da horária para o desenvolvimento das 

atividades laborais. Segundo a classificação sugerida por Herzberg na Teoria dos Dois 

Fatores, os aspectos relacionados às condições de trabalho são rotulados como higiênicos e 

apresentam-se estreitamente ligados à prevenção da insatisfação dos trabalhadores (PILATTI, 

2012). 

Com uma média de (4,3), a variável “Minha função é importante para a instituição” se 

destacou no fator oportunidade para uso e desenvolvimento das capacidades, sendo 
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enquadrada na teoria idealizada por Herzberg como um elemento ligado a natureza do cargo 

e, com isso, motivador para o indivíduo no exercício da sua função (RODRIGUES, 2009). 

Para as variáveis “Eu tenho autonomia e/ou posso opinar na execução das tarefas na minha 

instituição” (3,3) e “Minha alocação na instituição está de acordo com a formação acadêmica 

que possuo” (3,5), observa-se um baixo consenso na opinião dos respondentes, que é 

reforçado pelo alto desvio padrão de (1,22) para a primeira e (1,26) para a segunda variável. 

No fator oportunidade de crescimento e segurança, a variável “A instituição me 

proporciona estabilidade no emprego” foi evidenciada com uma média de (4,3), seguida por 

“A instituição me proporciona oportunidade de desenvolvimento pessoal” (3,4) e “A 

instituição oferece um adequado plano de cargos, salários e carreira” (2,9), que obtiveram 

valores mais baixos. Observa-se na avaliação dos técnicos sobre a estabilidade no emprego, 

entre outras características, a presença e a importância dos critérios para a demissão do 

servidor estável, dispostos na lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (BRASIL, 1991). Nas 

demais variáveis, são julgadas pelos respondentes as questões que refletem diretamente nas 

progressões por qualificação e capacitação, além do acesso às funções de chefia. 

No que se refere ao fator integração social na organização, bom relacionamento entre 

os servidores pesquisados foi evidenciado na média de (4,2), para a variável “Eu tenho um 

bom relacionamento e existe cooperação entre os colegas de trabalho da minha instituição” 

onde, de acordo com Walton (1973), essa satisfação é o reflexo das relações interpessoais e da 

afinidade do trabalhador com a organização. Contudo, também estão presentes neste fator 

médias baixas para as variáveis “É percebida a ausência de preconceito na instituição” (2,8) e 

“A comunicação interna é adequada na instituição” (2,6). Tais médias evidenciam a 

necessidade de um trabalho voltado para a promoção da igualdade e valorização da 

diversidade, bem como a implantação de ferramentas e métodos para melhorar a comunicação 

interna no ambiente organizacional. 

O fator constitucionalismo na organização sobressaiu-se nesta pesquisa por apresentar 

médias altas e um baixo desvio padrão para as três variáveis dadas. Entre elas estão “O meu 

salário é pago em dia” (4,8), “Eu tenho gozo real e periódico de férias” (4,7) e “A instituição 

respeita as leis trabalhistas” (4,3). Os valores do desvio padrão foram (0,49), (0,63) e (0,87), 

respectivamente. Tal resultado pode ser reflexo da previsibilidade para honrar compromissos 

financeiros e do respeito da instituição aos direitos do trabalhador, que são aspectos de grande 

relevância para os indivíduos que optam por seguir carreira no serviço público. 

No fator trabalho e espaço total de vida evidenciaram-se as variáveis “A instituição 

respeita as folgas nos feriados e datas festivas”, com a média (4,8) e “Eu consigo equilibrar o 
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tempo dedicado à instituição e ao convívio com a minha família”, com a média (4,1). Já a 

questão “A instituição oferece flexibilidade no horário de trabalho” obteve uma média de 

(3,7) na escala trabalhada. Esses números apontam, dentre outras questões, a importância 

dada pelo servidor à harmonia entre o tempo destinado à família e à instituição (WALTON, 

1973). 

Por fim, no fator relevância social do trabalho na vida, a variável de maior média foi 

“A instituição tem uma boa imagem perante a sociedade” (4,4), seguida de “Eu tenho orgulho 

de trabalhar na instituição (4,2) e “Eu me identifico com a instituição” (4,0). Conforme a 

teoria de Maslow, as variáveis que se referem às necessidades sociais, de estima e de 

autorrealização discutidas neste fator, alocam-se no topo da sua pirâmide de necessidades. 

Para essa esfera do modelo de Walton, o orgulho do indivíduo pode ser fortalecido a partir de 

um trabalho institucional voltado para questões ligadas à valorização do trabalhador e à 

responsabilidade social (FERREIRA; DEMUTTI; GIMENEZ, 2010; WALTON, 1973). 

 

CONCLUSÕES 

Este artigo teve como propósito a caracterização das condições atuais da qualidade de 

vida no trabalho, na vivência dos servidores técnico-administrativos do Centro Acadêmico do 

Agreste da UFPE, de acordo do modelo proposto por Walton (1973).  

Acredita-se que os achados deste estudo possam servir de suporte para os gestores da 

instituição na aplicação de medidas que promovam o bem-estar dos servidores e, com isso, 

elevem os índices de produtividade organizacional. 

Como contribuição, espera-se que este estudo estimule o debate sobre a QVT entre os 

técnicos e seus gestores, direcionando ações para o fortalecimento da satisfação e valorização 

do servidor dentro e fora do local de trabalho. Como sugestão para futuras pesquisas, sugere-

se a inclusão dos servidores docentes na amostra pesquisada e, também, o monitoramento dos 

níveis de satisfação ao longo dos próximos anos. 
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REGISTRO VISUAL E DIGITALIZAÇÃO DOS PADRÕES GRÁFICOS 

ENCONTRADOS NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS 
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RESUMO: O projeto de iniciação cientifica do Instituto Federal do Maranhão, intitulado 
Registro Visual e digitalização dos padrões gráficos encontrados no Centro Histórico de São 
Luís, financiado pela agencia de fomento CNPq, teve como objetivo central, através de 
pesquisas de campo, identificar e registrar os padrões gráficos existentes no Centro Histórico 
de São Luís, nos azulejos coloniais, fachadas de casarões, revestimentos de monumentos, 
gradis de janelas e calçamento, dentre outros que poderão ser visualizados no decorrer do 
trabalho. O objetivo deste registro, que se deu através do processo de representação gráfica, 
foi de valorizar e divulgar a cultura visual local, de modo que a partir dos resultados 
divulgados, esses elementos que se tornam gráficos – por tanto mais acessíveis – possam ter 
maior alcance. Em suas etapas, o projeto buscou realizar o mapeamento desses padrões para 
um melhor levantamento e posterior registro fotográfico dos padrões gráficos encontrados 
para que sejam transformados em imagens, disponibilizando o uso, promovendo a divulgação 
e valorização desta cultura visual. Após a pesquisa de campo, o trabalho culminou na 
digitalização destes elementos e foi disponibilizado para ser baixado via web, de maneira que 
poderá ser utilizado pela sociedade nas mais diversas aplicações, tais como publicidade, 
publicações e comunicação visual diversa relacionada à Cidade de São Luís.  
PALAVRAS-CHAVE: comunicação visual, cultura visual, padronagem, patrimônio 
histórico e cultural. 
 

VISUAL REGISTRATION AND SCAN OF GRAPHIC PATTERNS 
FOUND AT THE HISTORIC CENTER OF SÃO LUÍS 
 
ABSTRACT: The project of scientific initiation of the Federal Institute of Maranhão, entitled 
Visual registration and scan of graphic patterns found at the Historic Center of São Luís, 
funded by the funding agency CNPq, had as its main objective, through field research, 
identify and register graphic patterns existing in Historic Center of São Luís, in the colonial 
tiles, houses facades, monuments lining, windows safteys and cobbles, among others that may 
be viewed during the work. The purpose of this record, that was through the graphic 
representation process, was to value and disseminate the local visual culture, so that from the 
published results, this elements that become graphics – for much more accessible – may have 
greater range. In their steps, the project sought to perform the mapping of these patterns for a 
better lifting and subsequent photographic record of graphic patterns found to be transformed 
into images, providing the use, promoting the dissemination and appreciation of this visual 
culture. After the field research, the work resulted in the scan of these elements and was 
available to be downloaded by the web, so that can be used by society in several applications, 
such as publicity, publications and diverse visual communication related to the city of São 
Luís. 
KEYWORDS: historical and cultural patrimony, patterning, visual communication, visual 
culture.  
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INTRODUÇÃO 

O Centro da cidade de São Luís, capital do Maranhão, foi tombado pelo IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 1974 e reconhecido como 

patrimônio mundial da humanidade pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura) em 1997. A informação visual de São Luís, principalmente 

no Centro Histórico (que tem grande influência europeia, principalmente a portuguesa) pode 

ser percebida em todos os seus ambientes e carrega consigo a identidade da cidade: a história, 

as lendas, os hábitos, a cultura. Dentre os elementos encontrados no Centro Histórico de São 

Luís estão os conjuntos de azulejarias, fachadas, janelas, gradis entre outros que formam 

padrões gráficos. Entende-se por padrões gráficos (ou padronagem), elementos que se 

reproduzem a partir de um ponto central, produzindo texturas visuais. O design de superfície, 

por exemplo, faz uso dessas texturas para variadas ornamentações. Os padrões gráficos estão 

presentes ao nosso redor: desde roupas e bolsas até paredes decoradas, quadros, etc. Um 

grande exemplo de padrões gráficos que pode ser identificado na cidade de São Luís é a 

variedade de azulejos no Centro Histórico. Além disso, estes padrões também estão presentes 

nos prédios, nas telhas, nas calçadas, nos produtos presentes nos boxes da Casa das Tulhas 

(também conhecida como feira da Praia Grande), etc. Todos estão carregados de história e 

identidade cultural. De acordo com Lupton & Phillips (2008, p. 184), 

“Estilos e motivos geradores de padrões evoluem no interior de culturas e na 

troca entre elas. Entrando e saindo de moda, eles viajam de um lugar a outro, 

de um tempo a outro, carregados como vírus pelas forças do comércio e pelo 

incansável desejo humano por variedade”. 

Este projeto foi desenvolvido com a finalidade de identificar, mapear, registrar através 

de fotografia e digitalizar através da vetorização71 e posterior disponibilização na internet dos 

resultados gráficos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Na primeira fase do processo, foi realizado um levantamento bibliográfico acerca do 

tema do projeto: Padrões Gráficos (ou padronagem). Paralelamente a esta busca, foi realizada 

uma pesquisa de campo nas ruas, praças e casarões do Centro Histórico da cidade de São 

                                                           
71 Desenhos criados por softwares de computador a partir de imagens digitalizadas. 
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Luís, capital do Maranhão, que viessem a ter elementos para a elaboração do projeto. Durante 

este processo, foi realizado um mapeamento, para localizar os objetos de estudo. O recurso 

utilizado no desenvolvimento das atividades de pesquisa foi a utilização de equipamentos para 

a produção de material audiovisual como a câmera fotográfica. Foi realizada a identificação 

dos padrões e logo após o registro fotográfico e coleta de dados, como o local dos pontos 

coletados. Na última fase do projeto, os padrões catalogados foram ilustrados digitalmente e 

transformados em imagens digitais. Após este processo, estes padrões foram posicionados e 

cromatizados de diversas formas e cores, visando uma variedade de alternativas que foram 

divulgadas online no padrão Creative Commons72 para toda a população através do site 

www.pibic16.wixsite.com/pibic, com objetivo de divulgar e valorizar a cultura de São Luís. 

 

Figura 1. PIBIC. IFMA, 2016.  
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos locais pesquisados onde encontram-se os objetos de estudo, realizou-se 

um mapeamento mostrando esses pontos como mostra a figura 2: 

                                                           
72 Utilização de materiais por terceiros sem que estes infrinjam as leis de proteção existentes. 
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Figura 2: Mapa dos locais pesquisados. IFMA, 2016. 

 

Os registros visuais realizados foram: Janela (gradil) da FUNC – Fundação municipal 

de cultura em São Luís – MA; calçamento da Praça Gonçalves Dias em São Luís – MA e 

janela da escola de música do estado Lilah Lisboa de Araújo em São Luís – MA. 

Após registrados digitalmente, as imagens escolhidas foram vetorizadas e transformadas 

em padrões gráficos por meio da iconografia (apresentação de temas variados por meio de 

símbolos e imagens). A seguir, tem-se a série de fotografias com os respectivos vetores e 

padrões desenvolvidos. 

 
Figura 3. Janela da FUNC – Fundação Municipal de Cultura. IFMA, 2016.  
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Figura 4. Vetor criado a partir da fotografia da janela (gradil) da Fundação 
Municipal de Cultura (FUNC). IFMA, 2016. 

 

 

Figura 5. Padrão criado a partir do vetor da Janela (gradil) da Fundação 
Municipal de Cultura (FUNC). IFMA, 2016.  

 

 
Figura 6. Calçamento da Praça Gonçalves Dias em São Luís – MA. IFMA, 2016. 
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Figura 7. Vetor criado a partir do calçamento da Praça Gonçalves Dias em São 
Luís – MA. IFMA, 2016. 

 

 

Figura 8. Padrão criado a partir do vetor calçamento da Praça Gonçalves Dias em 
São Luís – MA. IFMA, 2016. 

 

 

Figura 9. Janela da Escola de Música do Estado Lilah Lisboa de Araújo em São 
Luís – MA. IFMA, 2016. 
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Figura 10. Vetor criado a partir da janela da Escola de Música do Estado Lilah 
Lisboa de Araújo em São Luís – MA. IFMA, 2016. 

 

 

Figura 11. Padrão criado a partir do vetor da janela da Escola de Música do 
Estado Lilah Lisboa de Araújo em São Luís – MA. IFMA, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

O projeto teve como objetivo a pesquisa através da identificação e registro fotográfico 

além da digitalização de elementos da arquitetura do Centro Histórico de São Luís e posterior 

construção de padrões gráficos. O resultado desse trabalho foi liberado o uso através do 

Creative Commons, logo, este material pode ser usado pela população para a divulgação e 

valorização da cultura local em várias aplicações como, na publicidade e na comunicação 

visual pela cidade. 
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RESUMO: Diante da relevância da coleta seletiva e da reciclagem como alternativas 
adequadas e sustentáveis de destinação final dos resíduos sólidos e do papel da educação 
ambiental no processo de construção de novos valores e de uma cultura de responsabilidade 
social e ambiental com os resíduos. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte(IFRN), 
Campus Apodi, implantou no ano de 2014 o projeto, disseminando valores e reciclando 
atitudes na construção de um Apodi sustentável. Essa iniciativa extensionista teve como 
objetivo mobilizar por meio de ações de educação ambiental a população Apodiense visando 
implantar a coleta seletiva domiciliar de resíduos sólidos em alguns bairros do município de 
Apodi-RN, em parceria com a fundação Dário Pereira de Macedo. Para isto, foi realizado um 
conjunto de atividades de educação ambiental formal e informal, que incluiu palestras, 
exposição de filmes, teatro de fantoches e visitas a residências e estabelecimentos comerciais. 
O projeto resultou na realização de várias ações pedagógicas em instituições educacionais 
locais e na implantação de duas rotas de coleta seletiva domiciliar de resíduos nos bairros 
Cohab e Portal da chapada, com a participação de aproximadamente 520 famílias. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade, Resgatando, Meio ambiente 

SOLID WASTE, ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SELECTIVE 
COLLECTION IN THE PROJECT SPREADING VALUES AND RECYCLING 
ATTITUDES OR THE CONSTRUCTION OF A SUSTAINABLE APODI 
 
ABSTRACT: Given the importance of selective collection and recycling as adequate and 
sustainable alternatives for disposal of solid waste and the role of environmental education in 
the construction of new values and a culture of environmental responsibility with waste, the 
Federal Institute of Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Apodi, implemented in 2014 the 
project disseminating values and recycling attitudes in building a sustainable Apodi. This 
extension initiative aimed to mobilize through environmental education the Pople from the 
city of Apodi aiming at implementing the home selective collection of solid waste in some 
neighborhoods of the city of Apodi-RN, in partnership with Dario Pereira de Macedo 
foundation. For this, we performed a set of formal and informal environmental education 
activities, which included lectures, film exhibition, puppet theater and visits to homes and 
business places. The project resulted in the realization of various educational activities in 
local educational establishments and the implementation of two routes of household selective 
waste collection in the neighborhoods Cohab and Portal da Chapada, with the participation of 
approximately 520 families. 
 
KEYWORDS: Sustainability, Rescuing, Environment. 
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INTRODUÇÃO 

A gestão dos resíduos sólidos tem se tornado um fator de fundamental importância na 

política de desenvolvimento sustentável urbano e um dos grandes dilemas das administrações 

locais no início do século XXI. A nova política nacional de resíduos sólidos(Lei, 

12.305/2010) em seu artigo oitavo destaca a coleta seletiva e a educação ambiental como 

instrumentos para efetivação de uma política de gestão de resíduos sólidos sustentável De 

acordo com (GONÇALVES,2003) a coleta seletiva gera benefícios sócio-econômicos e 

ambientais como a economia de recursos naturais, o aumento da vida útil dos aterros, a 

economia de água e energia, a geração de trabalho e renda, a diminuição dos custos da coleta 

regular do lixo, o combate à exclusão social, a redução dos níveis de poluição do meio 

ambiente e melhorias na educação ambiental. Por esta razão o projeto coletando valores e 

reciclando atitudes na construção de um Apodi sustentável, mostrou-se deveras relevante e de 

grande impacto social-sócio ambiental. Pois buscou mediante parceria com a sociedade civil 

fortalecer à implantação de uma política ambiental realmente sustentável, capaz de gerar 

emprego e renda, fomentar à economia solidária e à inclusão e preservar o planeta para as 

futuras gerações. 

 Seu objetivo principal foi promover um amplo processo de mobilização comunitária e 

educação ambiental visando sensibilizar a população local com relação à importância sócio 

ambiental de separar os resíduos recicláveis e implantar rotas de coleta seletiva domiciliar de 

resíduos sólidos no município de Apodi-RN. 

Crise civilizatória, sociedade de consumo e resíduos sólidos 

 A humanidade vive atualmente uma grave crise de natureza civilizatória. Esse dilema 

que ameaça a própria sobrevivência da espécie humana se manifesta nos mais diversos 

aspectos das sociedades. No entanto, um dos sinais mais patentes e ameaçadores dessa crise 

são os graves problemas ambientais que provocam impactos nas várias atividades humanas e 

Na vida das pessoas nas várias regiões do planeta. 

 A civilização ocidental capitalista que nas últimas décadas tem se globalizado se 

baseia num paradigma de sociedade extremamente desigual e num modelo produção e 

consumo incompatível com a capacidade de regeneração do planeta e a sobrevivência das 

futuras gerações. Atualmente, apenas 20% da população do planeta, consome 80% dos 

recursos naturais e gera 75% da degradação e emissão de poluentes e 86% do desperdício. 

60% dos ecossistemas mundiais se encontram destruídos e a humanidade já consome 20% 

além da capacidade de suporte dos ecossistemas mundiais. O mais grave desse catastrófico 
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quadro, é que as populações dos países emergentes almejam os padrões de consumo 

insustentáveis desses 1/5 da população que representa a elite da sociedade de consumo global 

(COSTA, 2011) 

 Esse modelo de sociedade consumista pautada na obsolescência planejada de 

mercadorias teve seu advento nos pós-guerra. Nesse contexto, o enorme crescimento das 

economias capitalistas, acompanhado de políticas de pleno emprego e de um modelo de 

produção em massa produziu um mercado consumidor em potencial, sobretudo nas nações 

desenvolvidas. Surgiram assim, carros, eletrodomésticos e uma gama de produtos e 

embalagens para satisfazer os mais diversos gostos dos consumidores cada vez mais ávidos 

por novidades. Também apareceram novos espaços de consumo como os supermercados e 

shopping centers, onde os consumidores podem realizar infinitamente seus desejos. 

 Ademais, com base na ideologia disseminada pela propaganda midiática o mercado 

capitalista  deixou de produzir mercadorias para satisfazer necessidades dos consumidores e 

passou a gerar  necessidades nesses consumidores. A sociedade de consumo gera nos 

indivíduos carências e desejos simbólicos que são satisfeitos através do consumo de bens, que 

rapidamente são substituídos por outros numa velocidade sem precedentes na 

história.(COSTA,2011).A adoção dessa lógica do consumismo e da obsolescência planejada, 

em que usar e descartar  bens está associado ao bem-estar e a felicidade humana   não tem 

sido responsável apenas pela dilapidação dos recursos naturais em escala planetária. O 

consumismo também é responsável pela descarga no meio ambiente de uma grande 

quantidade de materiais na forma de resíduos sólidos(GONÇALVES,2001) 

 Até a metade do século XX, época em que se deu o advento da sociedade de consumo 

capitalista, a quantidade de resíduos e a qualidade dos mesmos era bastante diferente dos dias 

atuais. A produção massiva de bens de consumo duráveis que se tornam obsoletos cada vez 

mais rápidos e embalagens descartáveis, além do aumento vertiginoso do consumo em escala 

planetária tornou a gestão dos resíduos um problema grave para a gestão pública. 

 Os resíduos sólidos são diversos e provenientes das mais diferentes atividades 

humanas e por isso são classificados em: industriais, de serviços de saúde, urbanos, de portos, 

aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários, agrícolas, radioativos e entulho, boa parte 

desses resíduos são responsabilidades dos geradores. Os resíduos sólidos urbanos, que são 

provenientes das residências, dos estabelecimentos comerciais e da limpeza pública urbana, 

são geridos pelo poder público municipal. O seu aumento tem se tornado num dilema para os 

governos municipais. 
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 São várias as soluções adotadas para destinação final dos resíduos sólidos urbanos. 

Dentre os quais destaca--se: 

Aterro controlado: uma categoria intermediária entre o lixão e o aterro sanitário. 

Normalmente, ele é uma célula próxima ao lixão, que foi remediada, ou seja, que recebeu 

cobertura de grama e argila. 

Aterro sanitário: O aterro sanitário é a disposição adequada dos resíduos sólidos 

urbanos. O diferencial dele é a responsabilidade com que se trata o lixo a ser armazenado no 

local. Tudo é pensado, preparado e operado de maneira racional para evitar danos à saúde 

pública e ao meio ambiente – desde à escolha da área até a preparação do terreno, operação, 

determinação de vida útil e recuperação da área após o seu encerramento. Trata-se de um 

projeto arrojado de engenharia.Antes de iniciar a disposição do lixo, o terreno é preparado 

com a impermeabilização do solo e o selamento da base com argila e mantas de PVC. Com 

esse processo, o lençol freático e o solo não são contaminados pelo chorume. 

Lixão: são depósitos de lixo a céu aberto, popularmente conhecidos como vazadouros, 

lixeiras ou lixões. Ele é uma área de disposição final de resíduos sólidos sem nenhuma 

preparação anterior do solo. Neste local, não há sistema de tratamento de efluentes líquidos – 

o chorume (líquido que escorre do lixo, fruto da decomposição da matéria orgânica). Em 

consequência disso, este líquido penetra pela terra, com substâncias contaminantes para o solo 

e para o lençol freático. 

 Incineração: é a queima do lixo em fornos e usinas próprias. Apresenta a vantagem de 

reduzir bastante o volume de resíduos. Além disso, destrói os microrganismos que causam 

doenças, contidos principalmente no lixo hospitalar e industrial. 

 Mesmo o aterro sanitário ou à incineração que são considerados métodos de 

destinação final dos resíduos menos impactantes produzem efeitos sobre o meio ambiente. 

Por isso, nas últimas décadas em todo o mundo tem surgido iniciativas de implantação de 

políticas públicas ou parcerias público privadas para implantação de coleta seletiva de 

resíduos e reciclagem, que já são do ponto de vista da sustentabilidade sócio ambiental 

alternativas viáveis de gestão de resíduos. 

Reciclagem, coleta seletiva de resíduos e educação ambiental 

  A reutilização de materiais é uma questão presente desde as primeiras civilizações 

humanas. Na Roma antiga, os escudos e espadas abandonados nos campos de batalha eram 

recolhidos, fundidos e transformados em novas armas. Já no ano 105, as fibras de papel eram 

transformadas em polpa que serviam para produção de novos papéis.(GONÇALVES,2003)  
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Na sociedade pós-moderna, era dos descartáveis, a reciclagem de resíduos se tornou 

importante do ponto de vista econômico, ambiental e  social em todo o mundo. Atualmente, o 

Japão recicla 80% de todos os seus resíduos sólidos.. Na Europa, países como Alemanha e 

Bélgica, chegam a reciclar 50% dos resíduos produzidos. No Brasil, apenas 3% do lixo é 

reciclado, embora 30% do que descartamos tenha potencial para voltar ao ciclo produtivo. 

Grande parte dos matérias recicláveis produzidos pela sociedade de consumo atual são papel, 

papelão, plástico, vidro e metal. No Brasil, os materiais mais reciclados são os de maior valor 

comercial, sobre as garrafas PET e as latinhas de alumínio.  “A reciclagem (...) implica a 

efetiva transformação dos resíduos sólidos, que envolve alterações físico-químicas, 

convertendo-os em matéria-prima para fabricação de novos insumos ou 

produtos”(DEMAJOROVIC E LIMA, 2013,P.41) 

  Nas últimas décadas, sobretudo após a conferência mundial sobre meio ambiente 

denominada ECO 92,,  houve avanços na educação ambiental e na  consciência ambiental 

global e nacional em relação a gestão e responsabilidade sócio-ambiental de consumidores, 

governos e empresários com relação aos  resíduos. Assim, pela sua viabilidade econômica e 

socioambiental a reciclagem passou a ser propalada como uma verdadeira panacéia na gestão 

dos resíduos sólidos. Isto consiste em partes num equívoco, visto que  nem todos  os resíduos 

urbanos são recicláveis e  nunca haverá a reciclabilidade total do lixo, de modo que a 

reciclagem é somente uma das soluções ambientais para a problemática dos resíduos. O ideal 

é adotar o R de reduzir acompanhado da política de reciclagem. 

 Na verdade, embora não seja a única solução para o dilema urbano da gestão dos 

resíduos, a reciclagem é uma estratégia compatível com a sustentabilidade sócio-ambiental 

urbana e preservação dos recursos naturais. Pois contribui para redução do consumo de água, 

energia e recursos naturais importantes na sociedade do descartável moderna como os 

minerais. Além disso, mitiga os possíveis danos produzidos por aterros controlados, sanitários 

e lixões como a poluição do solo, das águas subterrâneas e do ar. No entanto, a eficiência de 

qualquer política de reciclagem está associada ao funcionamento de um programa de coleta 

seletiva. Sem a separação prévia de materiais na fonte se torna inviável qualquer política de 

reciclagem. 

 A coleta seletiva, para (DEMAJOROVIC E LIMA,2013,P.41) “é a atividade de 

recolhimento de materiais previamente separados nas fontes geradoras(domicílios, empresas, 

comércios)”. Essa surgiu no início do século XX,  nos Estados Unidos. Nesse período, eram 

separados três grupos de resíduos: As cinzas resultantes da combustão de madeira ou carvão, 
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a matéria orgânica e os materiais de valor comercial como papel, madeira, vidro e metais. No 

Brasil, a primeira experiência de coleta seletiva aconteceu em Niteroi-RJ, no ano de 1985. 

Apesar do pioneirismo, esse trabalho tinha um caráter comunitário, visto que era realizado 

somente no bairro de São Francisco. Entre o final da década de 80 e início dos anos 90, 

Alguns municípios implantaram programas Locais de coleta com destaque para Campinas, 

Belo Horizonte, Porto alegre, Curitiba e São Paulo.  

 Há diferentes modelos de funcionamento de um programa municipal de coleta 

seletiva.  Essa pode realizada por meio da implantação pelo próprio poder público, através da 

contratação de uma empresa de limpeza urbana ou por meio de parcerias com cooperativas ou 

associações de catadores.  

 As parcerias, do poder público municipal com cooperativas e associações de catadores 

tem viabilizado a coleta seletiva em diferentes municípios brasileiros gerando renda e 

tornando-se uma política pública economicamente viável, ambientalmente correta e 

socialmente justa. Geralmente nessas parcerias, as prefeituras viabilizam infra-estrutura para 

coleta ou fazem contratos para pagamento por quilogramas de materiais coletados. Esse 

modelo de gestão dos resíduos tem um grande impacto social por beneficiar segmentos da 

sociedade excluídos por não ter acesso a emprego e renda (JACOBI, 2006) 

 Na verdade,  todo programa ou projeto de coleta seletiva para ter êxito deve se basear 

no tripé: Educação ambiental, logística e destinação final. Desta forma, Jacobi (2000), afirma 

que o uso da educação ambiental na gestão de resíduos sólidos é de extrema importância para 

o seu adequado gerenciamento, pois a partir dela se inicia o processo de mudança de hábitos 

dos indivíduos para uma destinação adequada dos resíduos. Além disso, favorece a percepção 

da importância que o meio ambiente tem para a existência da vida.  Assim, educação 

ambiental, é condição fundamental para a construção de uma cultura da coleta seletiva e da 

reciclagem. Pois somente através da educação ambiental e para uma sociedade sustentável é 

que pode ocorrer a mudança de atitudes e valores que fazem com que as pessoas que geram os 

resíduos adquiram consciência de sua responsabilidade e passem a separá-los previamente. 

Mas uma educação ambiental não deve ser estanque e fomentar atitudes isoladas. Pois a 

adesão à coleta seletiva e a reciclagem sem uma postura crítica e emancipatória de reflexão 

sobre a relação homem/natureza e crítica ao consumismo se torna uma ação inócua.  

 Muito já vem sendo discutido sobre a importância da Educação Ambiental na 

implementação da gestão participativa em relação à gestão dos resíduos sólidos urbanos. Os 

programas de Educação Ambiental podem ser aplicados de duas maneiras. A primeira é a 
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partir da oposição ao consumismo e ao desperdício, com foco na ação individual. Desta 

forma, as ações educativas promovem a alteração nos padrões comportamentais dos 

indivíduos em relação ao meio ambiente, com o objetivo de tornar as ações ambientalmente 

adequadas no âmbito social. A segunda maneira atribui o problema do lixo a relação que 

existe entre a sociedade e a natureza, juntamente com fatores históricos e sociais. Com isso, 

provoca-se um olhar para a questão ambiental de forma complexa, a partir do social, com 

ajuda da educação para as mudanças na sociedade (QUINTAS, 2000).   

 Desse modo, fica claro reciclagem e coleta seletiva de resíduos demandam uma 

transformação nos valores e mudanças atitudinais que exigem a implantação e uma política 

efetiva de educação que seja capaz de transformar as ações individuais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente foram realizadas reuniões da coordenação do projeto(IFRN), com a 

instituição parceira e 02 coletores autônomos, que já faziam o trabalho de coleta com veículos 

à tração animal para discutir a logística da coleta, acondicionamento dos materiais e a 

destinação dos resíduos. Acertado esses detalhes, foi decidido  iniciar o trabalho de 

sensibilização e mobilização pelo bairro da Cohab, depois disso, teve início o processo 

mobilizatório e de educação ambiental que procedeu do seguinte modo:  Em cada setor, a 

equipe do projeto (coordenador, bolsistas, voluntários) visitou inicialmente as escolas, depois 

associações, igrejas, clubes, rádios etc. Nestes locais foram realizadas palestras, teatro de 

fantoches, entrevistas, exibição de filmes, rodas de conversas, fixação de cartazes e outras 

atividades. Estas ações objetivavam transformar os indivíduos presentes nestas instituições 

em multiplicadores de uma cultura da reciclagem e coleta seletiva em suas famílias. No 

segundo momento foi realizada no bairro uma panfletagem nas residências, conversas com os 

moradores e fixação de adesivos que identificaram as residências que aderirem a coleta 

seletiva. Na semana seguinte os coletores ambientais passaram nas residências coletando os 

materiais recicláveis e os bolsistas do projeto passavam em outras ruas fazendo o mesmo 

trabalho. Além disto, o processo de mobilização comunitária contou com a criação de um 

blog e páginas nas redes sociais,que publicaram as ações do projeto, bem como, de visitas e 

participações em programas de rádio e divulgação em blogs locais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A coleta seletiva domiciliar de resíduos sólidos foi implantada pioneiramente na 

cidade de Apodi no ano de 2007, na gestão do então prefeito, José Pinheiro. No entanto, em 

2010, a gestão que sucedeu o prefeito, abandonou o programa. Na época, parte significativa 

da população participava ativamente da coleta que acontecia em aproximadamente 40% das 

residências da zona urbana do município. Diante desse histórico de participação da população 

local o projeto disseminando valores e reciclando atitudes consistiu numa experiência piloto e 

exitosa de resgate da coleta seletiva mediante a mobilização comunitária, educação ambiental 

e implantação de rotas de coleta seletiva domiciliar em dois bairros da cidade de Apodi-RN. 

Os bairros escolhidos foram cohab e Portal da chapada, também chamado de rodoviário. 

Áreas de classe média e bairros pequenos, ideais para implantação e avaliação de uma 

experiência piloto 

Não há como implantar coleta seletiva sem um processo eficiente de educação e 

sensibilização ambiental com a população envolvida (GONÇALVES, 2003). Assim, as 

atividades do projeto tiveram início na escola localizada no bairro da cohab, que também 

atendia crianças e adolescentes de outras áreas do município. Nesta escola foram realizadas 

durante 03 semanas palestras, rodas de conversa, afixação de cartazes, exibição de filmes e 

teatro de fantoches sobre a importância da coleta seletiva e da reciclagem. Na escola visitada, 

os alunos receberam informações e foram em suas famílias multiplicadores da cultura da 

reciclagem e coleta seletiva. Cada aluno recebeu um panfleto do projeto e levou para sua casa 

iniciando o processo de sensibilização das famílias.O panfleto, desatacava a informações do 

projeto e a importância de fazer coleta seletiva. Muitos moradores ao receberem os bolsistas e 

voluntários já tinham informações sobre o projeto e a importância da coleta seletiva, pelo fato 

dos seus filhos estudarem na escola visitada. Isso facilitou bastante o trabalho de 

sensibilização realizado pelos bolsistas e voluntários, que chegavam nas residências e já eram 

esperados pelos moradores que prontamente aceitavam participar do projeto. A parceria com a 

população é uma condição fundamental para transformação cultural e nos valores com relação 

à gestão dos resíduos. sem isso, nenhum projeto pode ter êxito (DEMAJOROVIC E LIMA, 

2013). 

Na escola também foram apresentados aos alunos o blog do projeto e a página do 

facebook em que eram postadas as fotos das ações com os estudantes. Muitos alunos 

demonstravam-se orgulhos por aparecerem em divulgações de ações do projeto na internet.  

Após a conclusão deste trabalho na primeira escola. Foram feitas visitas também à 

igrejas, comércios e clube presente no bairro. Uma outra escola próxima ao bairro também foi 
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visitada e foram realizadas as mesmas atividades da primeira escolar.Depois disso, Cada 

residência do bairro cobab recebeu   visita dos mobilizadores e as famílias foram convidadas a 

participar da coleta seletiva. O trabalho de educação ambiental se mostrou eficiente e o legado 

já existente do programa de coleta anterior contribuiu para isso. Além disso, o fato do projeto 

ser do IFRN, também era colocado pelos moradores como algo positivo. Muitos também 

reclamavam da omissão do poder público municipal na questão. O bairro da cohab,  teve 

aproximadamente 300 residências visitadas, com uma adesão de 80% dos moradores à coleta 

seletiva. Poucos moradores se negaram a participar do projeto, boa parte dessas 60 residências 

estavam fechadas quando os bolsistas passaram nelas. Concluída a mobilização da cohab e 

implantada a coleta, o mesmo processo se deu no bairro rodoviário que teve a adesão de 262 

famílias à coleta seletiva. Concluído o projeto e o processo de mobilização, as rotas de coleta 

seletiva foram consolidadas e passaram a ser realizadas semanalmente pelos dois coletores. 

Depois do estabelecimento das rotas, o coordenador do projeto e os bolsistas voltaram aos 

dois bairros e alguns moradores externaram sua insatisfação com a logística da coleta que 

segundo os mesmos vinha demonstrando falhas. Diante do problema, os coletores foram 

procurados e se comprometeram a serem mais eficientes no trabalho. O projeto teve um 

grande impacto social e ambiental na cidade de Apodi, pois reduziu ainda que minimamente a 

quantidade de resíduos que são diariamente destinados ao lixão da cidade de Apodi e os 

impactos desse materiais e passou a gerar renda para duas famílias que passaram a ampliar 

sua renda mediante a coleta e venda dos matérias recicláveis 

 

CONCLUSÕES 

A coleta seletiva não é uma panaceia para a problemática da gestão dos resíduos. Mas é 

uma das alternativas sustentáveis social, ambiental e economicamente. Por isso, o projeto 

disseminando valores e reciclando atitudes atingiu seus objetivos de modo satisfatório ao 

reimplantar na zona urbana da cidade de Apodi rotas de coleta seletiva domiciliar que podem 

servir de exemplos para o poder público e órgãos da sociedade civil que podem ampliar a 

atividade. Embora se trate de uma experiência piloto, o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e tecnologia através desse projeto cumpriu parte do seu relevante  papel de fomentador do 

desenvolvimento local sustentável mediante ações de extensão que geram renda, diminuem a 

exclusão social e contribuem para preservação ambiental. 
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RESUMO: Os resíduos sólidos vêm se tornando um grande desafio em todos os municípios 
brasileiros, sendo um dos responsáveis por degradar o ambiente natural. O crescimento 
populacional nas áreas urbanas tem proporcionado uma ocupação de áreas de forma irregular 
e suas consequências são refletidas no ecossistema. A geração de resíduos sólidos e efluentes 
sem as condições estabelecidas por lei tem influenciado na degradação precoce das estruturas 
ambientais. Os problemas relacionados ao descarte de modo incorreto de resíduos sólidos e 
dos efluentes dispersados através de tubulações clandestinas sem os tratamentos, geram 
problemas socioambientais. A realização do trabalho é de caráter descritivo dessas práticas de 
descarte, numa área situada no bairro do Trapiche da Barra, no município de Maceió, estado 
de Alagoas. A descrição será feita através de fotografias e comentários, baseados em estudos 
bibliográficos. 
 
Palavras–chave: Impacto ambiental, resíduos sólidos, sociedade 
 

SOLID WASTE: AN ENVIRONMENTAL PROBLEM PREVAILING IN 
CANAL PASSAGE OF TRAPICHE IN MACEIÓ,ALAGOAS 
 
ABSTRACT: Solid waste have become a major challenge in all Brazilian municipalities, 
being one of those responsible for degrading the natural environment. Population growth in 
urban areas has provided an occupation areas irregularly and its consequences are reflected in 
the ecosystem. The generation of solid waste and effluents without the conditions laid down 
by law have influenced the early degradation of environmental structures. The problems 
related to disposal incorrectly solid waste and effluents scattered through underground pipes 
without treatment, generate environmental problems. Completion of the work is descriptive of 
such disposal practices, an area located in the Barra Trapiche neighborhood in the city of 
Maceió, Alagoas state. The description will be made through photographs and comments 
based on published studies. 
 
KEYWORDS: Environmental impact, solid waste and society 
 
 

INTRODUÇÃO 
 Nos últimos tempos os resíduos sólidos vêm sendo o grande problema das 

cidades brasileiras, pois o descarte incorreto tem causado impactos ambientais e, por 
consequência, tem ocasionado grandes transtornos no meio ambiente. O crescimento 
populacional tem proporcionado o aumento do consumo de produtos que, consequentemente, 
ocasiona a geração de resíduos, sendo o descarte incorreto um dos responsáveis pela poluição 
do solo, água e ar, afetando diretamente o ecossistema. Os resíduos despejados 
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incorretamente e os efluentes residenciais sem tratamento, tem sido um dos fatores relevantes 
no processo gradativo dos mananciais. 

O Estado de Alagoas é um roteiro turístico conhecido por possuir beleza natural, tendo 
como cartão postal belas praias, com grande procura em épocas de férias por turistas. Sendo 
um dos estados referência no nordeste, por possuir atrativos turísticos naturais, entretanto, 
possui locais de contraste diferenciado, ou seja, áreas em descaso pelas políticas públicas, 
como saneamento básico, coleta de lixo e invasão do meio natural, como exemplo das 
invasões de área verde, para fins imobiliários e poluição dos recursos hídricos, grande 
potencial do estado.  

O município de Maceió tem seus problemas relacionados aos resíduos que causam 
riscos ao meio ambiental, econômico e social. Alguns desses problemas foram detectados 
mediante a análise de um estudo de caso em um dos bairros do município, o qual expõe casas 
com ligações de esgoto clandestino, coleta de lixo com dias regulares, porém sem condições 
normais, como a falta de contêineres. De fato, a educação ambiental é uma prática mitigadora, 
quando se trata dos impactos do descarte de resíduos, que é um problema vigente. 

O projeto foi realizado no trecho final do canal do Trapiche, conhecido por Valetão, 
local de deságue dos efluentes das residências das proximidades, que desemboca na Lagoa 
Mundaú. Localizado na parte baixa de Maceió, especificamente num trecho do Conjunto 
Virgem dos Pobres III, com a Avenida Senador Rui Palmeira. O ponto estudado é uma das 
áreas precárias da extensão do canal do Trapiche, onde todos os dejetos residuais são 
depositados. Além dos resíduos sólidos de todos os tipos, que são descartados em áreas 
impróprias, uma pequena parcela cai no interior do canal, quando é recolhido pelos 
responsáveis pela limpeza urbana e também pela população, que descarta incorretamente. 
Como consequência, os resíduos são levados pela correnteza para a laguna, afetando todo 
equilíbrio ambiental da região. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 A pesquisa é de caráter exploratório, com a abordagem qualitativa aplicada. Foram 
realizadas pesquisas de campo e levantamento da literatura acerca de resíduos sólidos. Os 
dados foram obtidos através de pesquisas aos acervos documentais e digitais e, com o auxílio 
de fotografias, foram feitos registros considerados importantes.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste trabalho foi avaliada a falta de saneamento básico e os problemas causados pelo 
descarte incorreto de resíduos. A quantidade de resíduo sólido descartado sem nenhum 
tratamento tem causado grande impacto na fauna e flora da laguna, sendo observado que não 
há, por parte da população, algum conhecimento ambiental no que diz respeito aos seus 
malefícios. 

Os impactos ambientais provenientes dos resíduos sólidos urbanos têm gerado uma 
descaracterização nas condições ecológicas dos ambientes afetados e, por consequência, têm 
contribuído para a proliferação de doenças à saúde da população local.  Segundo a Resolução 
CONAMA 01/86:  

Art.1°, Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 
energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:  
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
II - as atividades sociais e econômicas;  
III - a biota;  
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  
V - a qualidade dos recursos ambientais. 
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Para que o efluente gerado seja lançado em recursos hídricos, é necessário seguir 
normas técnicas e legislações municipais e estaduais. De acordo com a Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT): 

Resíduos sólidos: Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de 
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 
serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 
controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem 
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam 
para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 
disponível (ABNT, 2004). 

O trabalho analisa o descarte incorreto de resíduos sólidos pela população neste local 
que  passa por processo gradativo de poluição do canal, denominado Vale do Trapiche, que é 
uma das principais valas de escoamento de efluentes para a Lagoa Mundaú. Nos últimos 
tempos tem passado por sérios problemas com o descarte dos resíduos sólidos e líquidos, 
impactando o ambiente natural que ali existira. Em matéria veiculada pelo Jornal Gazeta de 
Alagoas, em 2014, em que revela: 

Canal do Trapiche. O que já foi água hoje é esgoto, o berçário de espécies que 
faziam a festa sob as águas cristalinas hoje é preto, viscoso e fede. O cenário é 
desolador: patos nadam em meio a pneus e garrafas PET, uma garça mete o bico na 
podridão, suspende algo que se move, levanta a cabeça e engole. Alguns animais 
tragam a poluição e sobrevivem, qual moradores de cidades que respiram a fumaça 
de chaminés (Jornal Gazeta de Alagoas, 2014). 

O descarte sem tratamento dos efluentes nos mananciais tem reduzido o oxigênio, 
causando eutrofização do ambiente aquático e provocando a morte de espécies nativas 
presentes na região. “A eutrofização das águas significa seu enriquecimento por nutrientes, 
principalmente nitrogênio e fósforo [...] com consequente desequilíbrio do ecossistema 
aquático e progressiva degeneração da qualidade da água dos corpos lênticos”(FIGUEIREDO 
et al, 2007, p. 400). 

Todos os dejetos são dispersos na Laguna Mundaú, provocando a mortalidade de 
espécies aquáticas, reduzindo a reprodução das espécies e, em consequência, ocasionando 
outro problema de ordem social nas comunidades circunvizinhas. Com essas práticas, os 
impactos ambientais crescem, as pessoas que sobrevivem da pesca de sururu, maçunim, 
caranguejo e peixes, ficam desempregados, o que os obriga a procurar outras fontes de renda.           

Durante a execução deste trabalho foram realizadas aquisições de imagens do local com 
os respectivos problemas e o levantamento da literatura, para que fosse possível reconhecer os 
aspectos poluidores presentes na localidade. As fotografias mostram as condições em que ser 
encontra o ambiente urbano. A figura abaixo mostra toda extensão do Canal do Trapiche, 
local da realização do trabalho, demarcado em vermelho. 
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Figura 1. Área marcada de vermelho e toda extensão do canal do Trapiche. IFAL, 2015. 

 
A figura 2 mostra a quantidade de resíduos acumulados no interior do canal, os quais 

são descartados de forma incorreta pelos moradores e, também, por não possuir local 
apropriado para descarte desses resíduos, tornando-se um local propício para a proliferação de 
insetos e animais transmissores de doenças.  
 

 
Figura 2.  Resíduos sólidos no canal. IFAL, 2015. 

 
As condições do local para o descarte dos resíduos não são ideais, pois não possui 

contêiners de coleta,  mesmo que possua dias integrais para retirada dos resíduos. A figura 3 
mostra a população desacartando residuos sem nenhuma concientizaçao. 

  
Figura3. Descarte dos resíduos sólidos no local. IFAL, 2015. 

 
Além dos resíduos descartados pela população, existe outro problema no local, 

evidenciado pelas encanações clandestinas, onde todos os resíduos, doméstico e humanos são 
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descartados no canal sem nenhum tratamento, causando eutrofização na água que deságua na 
Laguna Mundaú. No local é perceptível esse problema, onde os resíduos domésticos são 
despejados em um único lugar, causando uma diminuição do fluxo da água e do oxigênio do 
canal, afetando todo ecossistema aquático da região. A figura 4 mostra as encanações das 
residências às margens do canal, sendo responsáveis por despejar dejetos humanos no leito do 
rio. 

 

 
Figura 4. Encanações clandestinas das residências. IFAL, 2015. 

 
As fotografias abaixo destacam o monitoramento de 5 dias consecutivos de acúmulo 

dos resíduos, gerando, como consequência, o acúmulo, que chega a obstruir o tráfego de 
pedestres na calçada.  

 

 
Figura 5. Acúmulo de resíduos. IFAL, 2015. 

 
Pode-se verificar na próxima fotografia, também, o momento em que animais se 

alimentavam dos dejetos, restos de alimentos e restos de animais, descartados como os 
resíduos regularmente no local.   
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Figura 6. Animais se alimentando dos resíduos. IFAL, 2015. 

 
CONCLUSÕES 

A realização deste trabalho é de grande importância para que sejam adotadas ações 
mitigadoras pelos órgãos públicos, em relação às ações causadoras desses impactos 
ambientais naquela localidade. Para que haja uma possível e eficaz solução, é necessário 
seguir as legislações e dispor de todos os recursos para o melhor gerenciamento dos resíduos.  

Realizar um planejamento mitigador para sanar os problemas vigentes, como as 
encanações clandestinas das residências, disponibilizar contêineres em vários pontos da 
extensão do canal, para que não haja acúmulo de resíduos, reestruturar o atual local 
implantando um sistema de drenagem dos resíduos, para que, assim, diminuam os impactos 
como a eutrofização da água e a proliferação de doenças e, também, promover educação 
ambiental na comunidade para conscientização, deixando-os cientes para prevenir novos 
problemas ambientais. Sendo assim, esta forma torna-se eficaz e indispensável para que haja 
o manejo correto dos resíduos, fazendo com que diminua os impactos causados pela 
população sobre o leito do canal. 
 
REFERÊNCIAS 
 
ABNT. NBR 10004:2004.Disponível em: 
<http://www.aslaa.com.br/legislacoes/NBR%20n%2010004-2004.pdf> . Acesso em: 16 jun. 
2015. 
 
 
BRASIL. Resolução CONAMA nº 1 de 1986. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html>. Acesso em: 16 jun. 2015.  
 
 
FIGUEIREDO, Maria Cléa Brito de.  TEIXEIRA, Adunias S. ARAÚJO, Lúcia de Fátima 
Pereira. ROSA, Morsyleide Freitas. PAULINO, Walt Disney. MOTA, Suetônio. ARAÚJO, José 
Carlos. Avaliação da vulnerabilidade ambiental de reservatórios à eutrofização v. 12, n. 
4, p. 399-409, out/dez -2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/esa/v12n4/a06v12n4.pdf >. Acesso em: 3 jul. 2015. 
 
 



 

12007 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

GONÇALVES, Maurício. Socorro! Canal do Trapiche vira esgoto e pescadores 
lamentam: peixes sobrevivem em meio à sujeira. Matéria exibida no canal Gazeta de 
Alagoas em 16 nov. 2014. Disponível em: 
<http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=255760>. Acesso em: 15 jun. 
2015. 
 
 



 

12008 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

RESILIENCIA DA MULHER QUILOMBOLA NAS COMUNIDADES 
QUILOMBOLAS CASTAINHO E ESTIVAS, GARANHUNS-PE 

 

Edvânia Valério da Silva Cavalcante (ES); Edinéa Alcântara de Barros e Silva (PO). 

Curso Técnico em Meio Ambiente – Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) - Campus 
Garanhuns E-mail: 
 

Discente do curso técnico em meio ambiente – IFPE. Bolsista de Extensão PIBEX do IFPE. Email: 
edvaniacavalcante@hotmail.com.br 

Docente do curso técnico em Meio Ambiente. E-mail: edinea.barros@garanhuns.ifpe.edu.br 
 

(ES) Estudante  
(PO) Professor Orientador 
  

RESUMO: A relação homem e mulher tem-se tornado alvo de grande discussão na sociedade, com 
importância fundamental para diversos setores, no que diz respeito à inserção e aos direitos sociais. Porém, um 
número considerável de pessoas, tem desconsiderado o valor que ambos os indivíduos possuem para representar 
os papéis de igualdade. Desta forma, destacando o sexo masculino em maior proporção em diversas atividades e 
funções e privando o sexo feminino de também desenvolver as suas, com igual totalidade. Assim, cada vez mais 
as mulheres estão buscando valorização, inserindo-se na sociedade e ganhando espaço nas empresas, buscando 
sua independência e liberdade. O trabalho realizado teve como objetivo investigar a resiliência da mulher 
quilombola nas comunidades quilombolas Castainho e Estivas, Garanhuns- PE, um importante recurso para 
fortalecer as mulheres dessas comunidades, incentivar na busca por valorização e reconhecimento de sua 
capacidade. Este trabalho, de caráter exploratório, foi realizado por meio de visitas periódicas à comunidade do 
Castainho e Estivas, partindo também de um levantamento histórico e cultural, por meio de dados bibliográficos. 
Durante as visitas foram realizadas entrevistas exploratórias estruturadas, registradas por meio de uma câmera 
filmadora e gravador de áudio com moradoras das comunidades. A realização desse trabalho possibilitou 
identificar aspectos da resiliência, tanto nas pessoas, como nas comunidades quilombolas. Através dos 
conhecimentos obtidos foi possível refletir sobre a importância da mulher no espaço que estão inseridas, a 
história das comunidades quilombolas e perceber sua força e trajetória de luta para preservarem a terra e suas 
raízes. 

Palavras–chave: Resiliência, resiliência da mulher, comunidades quilombolas, Castainho, Estivas 
 
ABSTRACT: The relationship between man and woman has become big topic of discussion in society, 
representing paramount importance to various sectors, with regard to inclusion and social rights. However, a 
considerable number of people, has disregarded the value that both individuals have to represent the equal roles. 
Thus, highlighting males in greater proportion in various activities and functions and depriving women also 
develop their with equal entirety. Thus, more and more women are seeking value, inserting in society and 
gaining ground in companies, seeking their independence and freedom. The work aimed to investigate the 
resilience of quilombo women in quilombo communities Castainho and Estivas, Garanhuns- PE, an important 
resource to strengthen women in these communities, encourage the search for appreciation and recognition of 
their ability. This study, exploratory, was performed through periodic visits to the Castainho and Estivas 
community. also starting from a cultural and historical survey through bibliographic data. During visits 
structured exploratory interviews were conducted, recorded by a camcorder and audio recorder with residents of 
communities. The realization of this work enabled to identify aspects of resilience, both in people and in 
quilombo communities. Through the knowledge gained was possible to reflect on the importance of women 
within which they operate, the historical of quilombo communities and realize their strength and history of 
struggle to preserve the earth and its roots. 
. 
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KEYWORDS: women`s Resiliencie in the Castainho and Estivas Quilombolas 
Communnity, Garanhuns-PE 
 
INTRODUÇÃO 

         A comunidade do Castainho foi estabelecida em 1695, mesmo ano da destruição do 
quilombo de Palmares. Sua história está relacionada com a história do quilombo de Palmares, 
símbolo de resistência e organização dos escravos fugidos na época do império e o grande 
reduto quilombola da região situada ao sul do estado de Pernambuco e norte do estado de 
Alagoas. Os moradores de Castainho identificam a origem da comunidade com a destruição 
do quilombo de Palmares, tendo sido fundada por um grupo de negros que fugiu da guerra 
que destruiu Palmares. Atualmente moram 250 famílias na comunidade. (CASTAINHO, 
2015). 

 
        A comunidade quilombola de Estivas é localizada a sete quilômetros do centro de 
Garanhuns, reconhecida pela Fundação Palmares como comunidade remanescente quilombola 
e está passando por um processo de demarcação de terras pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra). (ESTIVAS, 2016). 

       No Brasil, existem 2.197 comunidades quilombolas reconhecidas oficialmente. Das 2.040 
certificadas, 63% estão no Nordeste. Estima-se 1,17 milhões de quilombolas em todo o Brasil. 
Das 80 mil famílias quilombolas cadastradas, 74,73% estão em situação de extrema pobreza, 
sendo 79,78% beneficiarias pelo Programa Bolsa Família, 24,81% não sabem ler e 82,2% 
desenvolve atividades de agricultura, extrativismo ou pesca artesanal. 55,21% não possui 
água canalizada, 33,06% não possui banheiro ou sanitário e 54,07% não possui saneamento 
adequado. (SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, 
2013). 
 
      Entendidos como grupos étnicos, os quilombolas são constituídos predominantemente 
pela população negra, residente em áreas rurais ou urbanas, que se auto definem a partir das 
relações com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas 
culturais próprias. (CARUSO, 2005). 
 
        De acordo com o artigo 2o do Decreto 4887/2003, consideram-se remanescentes das 
comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo 
critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais 
específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão 
histórica sofrida. 
 
         O conceito de resiliência tem sido bastante discutido nas últimas décadas. 
Tradicionalmente está associado à capacidade de um sistema em absorver perturbações e se 
reorganizar quando sujeito a mudanças, sendo capaz de manter o essencial de suas funções, 
estrutura, identidade e mecanismos (WALKER et al., 2004). 
 
          Identidade cultural é entendida como a incorporação de costumes, valores, expressões 
idiomáticas, danças, canções que se transformam em componentes inerentes ao grupo, o que 
outorga um sentimento de identidade e de permanência a esse grupo que permite enfrentar e 
elaborar as influências de culturas invasoras. (OJEDA, 2005, p. 50) Em muitas situações essa 
identidade ajuda a superar as adversidades e permite uma maior coesão do grupo. Um clássico 
exemplo é a comunidade judaica que preserva suas tradições. 
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          Identificamos fortes traços de resiliência na luta pela terra e na resistência para 
preservarem seus costumes tradicionais, como pode ser visto pelos depoimentos citados. 
 

Este artigo investiga a resiliência das mulheres quilombolas das comunidades 
quilombolas Castainho e Estivas, enfatizando a importância dessas mulheres em sua 
comunidade, das práticas culturais realizadas por elas, a memória e a identidade histórica, 
tendo como finalidade fortalecer a resiliência, observar o andamento das reuniões e a 
participação do integrante da comunidade, no espaço o qual está inserido, para, desta forma, 
analisar como estes se sentem e como se veem como membro de sua comunidade. Assim 
como identificar os laços com a terra, a cultura e os modos de manterem-se tradicionalmente 
preservados na cultura e tradição quilombola. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

       Inicialmente foi realizada uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa e de caráter 
descritivo exploratório, no período de fevereiro a dezembro de 2015 e de fevereiro a 
dezembro de 2016. Um estudo qualitativo leva em consideração os sentidos e as significações 
dos fenômenos, buscando ouvir e observar os sujeitos da pesquisa bem como interpretar os 
seus relatos (TURATO, 2003). 
 
         O levantamento bibliográfico tomou por base sites de pesquisas, livros e artigos 
científicos tendo como finalidade principal a construção de dados capazes de levar para a 
sociedade a história das comunidades quilombolas. 
 
        Este trabalho foi realizado por meio de visitas periódicas, feitas nas comunidades 
quilombolas Castainho e Estivas, através do projeto de extensão Fortalecendo a Resiliência de 
Comunidades Quilombolas em Garanhuns-PE. Foram realizados levantamentos de 
informações a partir de entrevistas individuais e por observação direta. 

 
       Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, informais, registradas por meio de câmera 
fotográfica com tripé, captadores de som, notebook e roteiro de perguntas com utilização de 
gravador de áudio. Durante as visitas foram entrevistados homens e mulheres moradores das 
comunidades, onde as visitas exploratórias visaram um breve conhecimento sobre as plantas 
para fins medicinais da comunidade quilombola de Estivas e teve como finalidade identificar 
as formas de preservação da cultura e tradição quilombola a partir dos laços da comunidade 
com a terra e por meio das manifestações culturais da comunidade de Castainho e Estivas. 

          
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

         Fioraso et al. (2013), ressalta que Castainho possui mais de 250 famílias e sobrevive da 
produção de mandioca. Em 23 de novembro de 2009, receberam do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, em Salvador, o título de reconhecimento como comunidade quilombola. Em 
abril de 2012, 30 anos depois do início dos conflitos, receberam a imissão de posse de 183 
hectares. Embora seja pouca terra para os padrões dos quilombolas, a comunidade avalia 
como uma grande vitória depois de tanta resistência e luta. 
 
        Alcântara & Cunha (2015), apontam a resiliência de Castainho representada na sua luta 
contra os grileiros das áreas rurais, que usurpam as terras de quem sempre ali morou e que sua 
história mostra a saga de resistência e luta reivindicando seu território, durante 30 anos de 
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ameaças e perseguições. Por fim, salientam que atualmente Castainho é referência e 
multiplica sua experiência apoiando outras comunidades locais.  

 
        A partir dos dados coletados nas comunidades quilombolas Castainho e Estivas, foi 
verificado que tanto em Castainho como em Estivas, os moradores permanecem preservando 
sua cultura e tradição quilombola seguidas por seus antepassados através das lutas por posse 
de terra, do vínculo com a terra, do manejo da terra para a agricultura de subsistência e 
também por meio de atividades culturais de origem africana e pernambucana. Dessa forma 
fortalecendo-se através da dança, por meio das atrações culturais como: a dança do coco, a 
dança afro, afoxé, maracatu e a dança dos guerreiros, como tem-se percebido nas demais 
comunidades quilombolas existentes em Garanhuns. 

        Embora ambas as comunidades tenham tradições e costumes semelhantes para 
manterem-se tradicionalmente preservados em sua cultura fortalecendo a memoria, a história 
e a identidade cultural como remanescente de quilombo herdado de seus antepassados, tanto 
em Castainho como em Estivas, os moradores realizam atividades específicas que prevalecem 
como principal forma de preservação da cultura e tradição quilombola. 

         Através das visitas feitas à comunidade quilombola de Castainho foi verificado e 
confirmado nas entrevistas que os moradores têm como principal atividade realizada para 
manterem-se preservados na cultura e tradição quilombola a luta pela posse de terra e o 
manejo da terra para agricultura de subsistência, sendo o trabalho na agricultura a principal 
fonte de renda e sobrevivência da comunidade. 

         Na casa de farinha, foram observadas e registradas algumas mulheres preparando a 
mandioca, para a produção da farinha (Figura 1). Em determinado momento, foi possível 
juntar-se a elas e ajudar no que estavam fazendo (Figura 2), o que fez com que percebêssemos 
sua dignidade e necessidade de valorização. Além de as mulheres prepararem a mandioca 
para a produção da farinha também trabalham para a produção da goma (Figura 3), 
evidenciando mais uma contribuição das mulheres para a preservação da cultura e tradição 
quilombola, como mais uma forma de conquistar seu espaço e valorização na comunidade. 
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       Figura 1. Moradoras do Castainho preparando a mandioca para a produção da farinha. 

 

      

 Figura 2. Bolsista de Extensão PIBEX              Figura 3. Moradoras do Castainho no preparo da goma 

         Já por meio das entrevistas realizadas com alguns moradores da comunidade de Estivas, 
foi confirmado que os moradores fortalecem suas tradições por meio de atividades culturais, 
como a dança do coco, a dança afro, afoxé, maracatu e a dança dos guerreiros. Desta forma, 
perdendo a tradição seguida por seus antepassados com relação ao trabalho na terra e 
fortalecendo-se através das atrações culturais. Assim, sendo as atrações culturais a principal 
atividade realizada pelos moradores da comunidade de Estivas, que prevalece como principal 
forma de preservação da cultura e tradição quilombola. Como confirmado no relato abaixo: 
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Através da cultura existente na comunidade e o histórico que tinha antes. Hoje 
a gente se fortifica através dos grupos que são os filhos dos filhos, dos netos, 
dos tataranetos, das pessoas que praticavam e que algumas hoje não existem 
mais e algumas que participaram, que hoje não participam mas por conta de 
idade, mas que ainda acompanham. Então a gente tenta se fortificar através de 
cada passinho para que não deixe morrer. Aqui já tem um coral que é regido 
por um grupo de percussão e um grupo de dança o qual a gente trabalha as 
origens antepassadas que começou aqui com samba de coco. A gente dança o 
coco tradicional que é o coco de roda que é dançado em fileiras. Hoje como 
filho desses mais velhos a gente trabalha em cima da cultura. A gente tem 
palestras toda quarta feira à noite, tem ensaios com os grupos. Através desse 
ponto de cultura a gente sempre está trabalhando a cultura dentro da 
comunidade, porque se a gente não tem trabalhado já tinha acabado, porque 
tem comunidades que não existe mais grupos culturais. Pelos estudos que a 
gente buscou, a gente descobriu que aqui antes o pessoal só dançava o samba 
de coco. A história do samba de coco é que antigamente apiloava o piso das 
casas, que não tinha piso, era barro e eles dançavam sem saber que era uma 
dança, apiloava. Era uma festa quando concluía uma casa, que era aquelas 
casas de taipa que concluíam e eles iam fazer a pisada. Ai a gente foi 
buscando e descobriu que era realmente samba de coco. A gente foi buscando 
e hoje a gente tem um grupo que dança coco, afoxé de rua que só é o toque 
com ritmo, maculelê , passo afro, coisa da cultura negra mesmo. (líder 
comunitária, Fabiana) (CAVALCANTE E ALCANTARA, 2016)  

 
          A partir dos relatos coletados junto a moradoras da comunidade Quilombola de Estivas 
foi possível identificar que as mulheres são de fundamental importância para a preservação e 
resgatar da cultura e tradição quilombola seguidas de seus antepassados, através das atrações 
culturais realizadas por elas. Também uma forma de fortalecimento da resiliência individual e 
comunitária tanto das mulheres de Estivas quanto das mulheres das outras comunidades 
existentes em Garanhuns que se apresentam mostrando suas raízes através das atrações 
culturais que seguem dos mais velhos aos mais novos membros das comunidades 
quilombolas. 
 

A gente herdou coco que os antepassados, pra fazer o piso da casa, dançavam, 
a gente herdou o coco e as outras danças: ciranda, afoxé, maracatu. Vai por 
espetáculo, a gente dança também afro, a dança dos guerreiros. Os mais velhos 
vieram trazendo e ensinando os mais novos e os mais novos vieram ensinando 
pra gente. Tem a dança afro, só dança mulher, mas têm os meninos da 
percussão, o nome do grupo é negra atitude. Ao todo são trinta participantes. 
Quando tem festa nas outras comunidades elas chamam a gente, aí a gente vai 
se apresentar lá. Na festa daqui e na do Castainho a gente vai apresentar lá e 
Castainho aqui. O povo do Tigre a gente vai lá e eles vem pra cá. Também 
tem o coral Vozes do Quilombo. Se apresentam quando chamam.. A das 
meninas pequenas é na quarta também. É Afro mirim. Tem vinte meninas. 
Aqui tem um ponto de cultura. Poucos saíram daqui. Poucos vão embora e 
depois voltam. A gente começou no aniversário da associação de um ano, dois 
anos, três anos, fomos gostando, aí vamos modificar o nome agora pra ficar 
uma coisa cultural. Comemoração de um ano, de dois anos, de três anos e no 
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quarto a gente já modificou para festival. (líder comunitária, Edilma). 
(CAVALCANTE & ALCANTARA, 2016)  

 

             Outra forma de fortalecimento da resiliência dos moradores da comunidade de Estivas 
é o uso de plantas medicinais existentes na comunidade para curar alguns problemas de saúde. 
Tendo conhecimento da existência dessas plantas e de suas utilizações, foi realizado um 
levantamento para mapeamento das espécies cultivadas pelas pessoas da comunidade, afim de 
investigar e compreender possíveis indicadores de resiliência presentes nas pessoas e na 
comunidade a partir do uso das plantas medicinais. Com o resultado da pesquisa, foram 
encontradas as seguintes plantas: (Figura 4). 
 
Planta Parte da Planta  Para que serve  Modo de preparo  

Pitanga Folha Infecção, inflamação, 
intoxicação, febre, 
Sinusite (abortivo) 
Dor de barriga, 
Cólica  

Chá 

Erva cidreira  Folha Infecção, inflamação, 
desintoxicação, febre. 

Chá 

Capim-santo Folha  Dor de barriga, 
desintoxicação. 

Chá 

Goiaba Folha Diarreia, 
Infecção,  
Dor de barriga 

Chá 

Hortelã miúda  Folha  Asma, 
Sinusite, 
Melhorar respiração  

Chá e Lambedor 

Laranja Folha Calmante Chá 
Tetrex  Folha Infecção, cicatrizante Chá 
Pinhão roxo  Folha  Mal olhado, 

Cicatrizante 
Uso tópico em 
ferimentos  

Alecrim Folha  Tosse, 
Problemas respiratórios, 
Inflamação e dores na 
articulação 

Lambedor  

Sabugueira  Folha  Febre, gripe  Chá e uso tópico em 
feridas 

Anador  Folha  Dor de barriga, 
Cólica 

Chá  

Umbú do verdadeiro Casca da parte interna Sapinho em boca das 
crianças  

Garrafada  

Eucalipto  Folha Febre, 
 Gripe, 
 Resfriado, 
 Rinite, 
 Sinusite, 
Asma 

Cozimento para 
inalação, 
Chá, 
Uso tópico  

Hortelã da graúda Folha Bronquite, 
Inflamação 

Lambedor 

Figura 4. Levantamento das plantas para fins medicinais da comunidade de Estivas. 
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             De acordo com os dados encontrados na comunidade quilombola de Estivas foi 
possível identificar sinais de resiliência nos moradores da comunidade a partir do uso de 
plantas medicinais para curar algumas doenças. Desta forma, as pessoas da comunidade 
buscam alternativas locais ao uso de fármacos industrializados, além de fortalecerem a cultura 
local, estão buscando criar soluções locais e caseiras, praticamente sem custos financeiros 
para lidar com eventuais doenças. Esta mobilização dos moradores demonstra criatividade 
para enfrentar dificuldades adversas com possíveis problemas de saúde nas pessoas. Esta ação 
é característica de pessoas e comunidades resilientes. 

 

CONCLUSÕES  

          Esse estudo possibilitou conhecer alguns aspectos da resiliência em alguns moradores 
da comunidade do Castainho e Estivas, que podem repercutir em outras comunidades 
quilombolas existentes em Garanhuns. 
   
      Desta forma, podendo atrair o interesse de outras pessoas para conhecer, refletir e 
trabalhar com situações reais sobre temas tão importantes, podendo despertar o desejo de se 
trabalhar para fortalecer a resiliência de outras pessoas. 
 
       Apesar de poucas pessoas terem sido entrevistadas durante o desenvolvimento do 
trabalho, verificam-se sinais de resiliência tanto nas pessoas como nas comunidades, devido à 
luta pela terra, as superações por dificuldades vivenciadas e também pelos moradores do 
Castainho e Estivas manterem-se tradicionalmente preservados na cultura e tradição 
quilombola seguida por seus antepassados, na relação com a terra, e nas manifestações 
culturais. 
 
          Por se tratar de um trabalho em andamento, faz-se necessário realizar outras entrevistas 
para que os indícios de resiliência individual e comunitária encontrados sejam confirmados 
por outras pessoas, bem como um maior aprofundamento teórico no tocante à luta pela terra.  
 
            Essa experiência está sendo ampliada para demais comunidades quilombolas de 
Garanhuns, onde se vai buscar reproduzir e ajustar a metodologia adotada em Castainho para 
as outras Comunidades Quilombolas do município de Garanhuns. 
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RESUMO: A busca por se adequar as legislações vigentes e aos conceitos de 
sustentabilidade, fez com que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte – IFRN, Campus Natal-Central realizasse uma licitação para aquisição de 
placas fotovoltaicas, buscando a eficiência, economicidade aos custos com energia e 
adequação ambiental, utilizando uma energia limpa e renovável. O objetivo geral da pesquisa 
é avaliar as contribuições ambientais na aquisição das placas fotovoltaicas no IFRN - Campus 
Natal-Central, identificando na legislação vigente as diretrizes para aquisição das placas na 
ótica da responsabilidade ambiental, do Pregão Eletrônico 28/2014. A metodologia utilizada 
se constitui em um estudo exploratório-descritivo, por meio de pesquisa bibliográfica, 
entrevista e estudo de caso no IFRN. A aquisição as placas foram feitas conforme as 
legislações, detectou-se que a utilização de placas fotovoltaicas diminui a emissão de CO2. O 
IFRN tem diversas ações de cunho ambiental, onde sempre busca os benefícios e o seu 
crescimento.  
Palavras–chave: administração pública, energia renovável, sustentabilidade 
 

 
ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY IN BIDDING FOR ACQUITION 
OF PLATES PHOTOVOLTAIC: A CASE STUDY IN IFRN – CAMPUS 
NATAL-CENTRAL 
 
ABSTRACT: The search for suit the current and the concepts of sustainability legislation, 
made the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 
IFRN, Campus Natal-Central hold a tender for the purchase of photovoltaic panels, seeking 
efficiency, economy to energy costs and environmental compliance, using a clean and 
renewable energy. The overall objective of the research is to evaluate the environmental 
contributions in the acquisition of photovoltaics in IFRN - Campus Natal-Central, identifying 
the current legislation guidelines for the acquisition of the plates from the viewpoint of 
environmental responsibility, the Electronic Auction 28/2014. The methodology constitutes a 
descriptive exploratory study, by means of bibliographical research, interview and case study 
in IFRN. The acquisition boards were made according to the law, it was found that the use of 
photovoltaic cells decreases CO2 emissions. The IFRN has several actions of an 
environmental nature, which always seeks the benefits and growth. 
KEYWORDS: public administration, renewable energy, sustainability 
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INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte(IFRN), 

institucionalidade dada pelos termos da Lei nº 11.892/2008, fazendo parte da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, vinculado ao Ministério da Educação, possui natureza 

jurídica de autarquia e detém autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-

pedagógica e disciplinar. 

Apresenta, para tanto, um currículo organizado a partir de quatro eixos – ciência, 

trabalho, cultura e tecnológica. O IFRN busca sempre realizar ações visando à 

sustentabilidade, dado ênfase as questões ambientais, na qual tem tido bastantes discussões 

sobre a importância dessa temática. 

As preocupações ambientais iniciaram-se há várias décadas. Mais com o passar dos 

tempos foram criadas diversas leis, decretos, manuais, programas e projetos que ajudaram a 

regulamentar essa preocupação. Os questionamentos sobre essas temáticas foram ocasionados 

pela crescente demanda populacional e econômica do país. São destacados inúmeros 

problemas que causam essas preocupações, a aquisição desenfreada de produtos que agridem 

diretamente o meio ambiente, criando assim uma população consumista que visa apenas à 

competitividade com o próximo gerando distúrbios ao meio em que convive.  

Considerando esses motivos, a administração pública tem a responsabilidade de 

contribuir no enfrentamento das questões ambientais, traçando estratégias inovadoras que 

façam repensar os atuais padrões de consumo, os objetivos econômicos, inserindo ou 

reconstruindo o papel social e ambiental. Para isso as instituições públicas têm sido 

encorajadas a implementar iniciativas e desenvolver programas e projetos que promovam a 

discussão sobre o desenvolvimento e a adoção de uma política de responsabilidade 

socioambiental nos setores públicos. 

Com isso foi criada a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), que é um 

programa que busca incorporar os princípios da responsabilidade socioambiental nas 

atividades da Administração Pública, através do estímulo a determinadas ações que vão, 

desde uma mudança nos investimentos, compras e contratações de serviços pelo governo, 

passando pela sensibilização e capacitação dos servidores, pela gestão adequada dos recursos 

naturais utilizados e resíduos gerados, até a promoção da melhoria da qualidade de vida no 

ambiente de trabalho (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009).  

Documentos internacionais reportam para o ano de 2050 que 50% da geração de 

energia no mundo virão de fontes renováveis. Dessa demanda, 25% serão supridos pela 

energia solar fotovoltaica. Populações do fim do século dependerão em até 90% da 
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renováveis, dos quais 70% será de fotovoltaica (CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS 

ESTRATÉGICOS – CGEE, 2010). 

Sabendo que a usina fotovoltaica é uma fonte de energia limpa e renovável, cuja 

participação é crescente na matriz energética brasileira e que o Brasil é rico em recursos 

naturais e possui uma extensão territorial com localizações que favorece a geração de energia 

solar fotovoltaica. O país encontra-se em fase de posicionamento sobre a definição de 

políticas públicas de regulação ou incentivo que permitam a inserção dessa fonte de energia 

nas redes concessionarias de eletrificação urbana e rural. Mais do que uma fonte alternativa, a 

energia fotovoltaica é uma opção viável e promissora para complementar e ampliar a geração 

de eletricidade no Brasil.  

O IFRN procura manter uma visão holística para assuntos de questões ambientais e 

sustentáveis, na qual desenvolve diversas ações e projetos nessa linha. Promover a aquisição 

dessas usinas fotovoltaicas, visa a redução de despesa com o consumo de energia elétrica, 

além da necessidade mundial de redução dos impactos ambientais e pensando na redução de 

custos para a instituição, justifica-se a aquisição de micro geradores fotovoltaicos 25kWp, 

pelo Pregão 28/2014, para implantação nos Campi Natal-Central e São Gonçalo do Amarante.    

Consta no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, deste IFRN, 2014-2018, nas 

páginas 168-169, a preocupação em instalar usinas fotovoltaicas para cobrir parcialmente a 

necessidade de energia elétrica dos Campis. Se adequando as normas publicadas pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, o instituto ainda conta com as 

propostas do Projeto Campus Verde – Gestão Ambiental, que é um projeto que incentiva os 

Campis a atender responsabilidade social e ambiental, com diversas ações, que visam 

contribuir para o consumo consciente e, consequentemente, a preservação ambiental. 

Baseando-se nos eixos temáticos da A3P, que norteiam as organizações que pretendem 

aderir ao programa para ser desenvolvida. Logo o IFRN tem utilizado eixos como as 

licitações sustentáveis e uso racional dos recursos naturais e bens públicos. 

O uso de uma energia renovável é uma estratégia para grandes instituições, não só para 

reduzir as despesas, mais também para diminuir os impactos ambientais como a emissão de 

gases de efeito estufa. Para o IFRN, não é só a redução de despesas é a consolidação do 

desenvolvimento baseado em tecnologias que não prejudicam o planeta e adequação as 

diretrizes que dão o suporte.  

Portanto o presente trabalho tem como objetivo geral avaliar as contribuições 

ambientais na aquisição das placas fotovoltaicas no IFRN – Campus Natal-Central, 
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identificando na legislação vigentes as diretrizes para aquisição das placas na ótica da 

responsabilidade ambiental.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A trajetória metodológica deste estudo de caso iniciou-se pela escolha do tema. De 

acordo com Yin (2010) o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre fenômeno e contexto não são claros. Observamos a importância do 

tema considerando o cenário atual das demandas por energias mais limpas, bem como as 

contribuições que trariam para o IFRN.  

Utilizamos como instrumentos, a pesquisa bibliográfica, que é um estudo sistematizado 

O presente trabalho originou-se com projeto integrador II, com o objeto de estudo para 

aquisição das placas fotovoltaicas para o IFRN, Campus Natal-Central, do pregão eletrônico 

28/2014 da Reitoria do IFRN.  

Utilizamos como instrumentos, a pesquisa bibliográfica, que é um estudo sistematizado 

desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, 

isto é material acessível ao público em geral (VERGARA, 2007), em relação às seguintes 

disciplinas: gestão de processos e sistema de informação. E a pesquisa documental que em 

nosso trabalho utilizamos diversas literaturas e documentos.  

E por fim foi realizada uma pesquisa de campo. Segundo Vergara (2007, p.47), pesquisa 

de campo é investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou 

que dispõe de elementos para explicá-lo. Tendo em vista isso, foram executadas entrevistas 

no período de 10 a 22 de julho de 2015, com o Diretor de Licitações, Diretor de 

Administração do Campus Natal-Central e professores, com o intuito de se obter maiores 

informações sobre os procedimentos da licitação, da importância da aquisição das placas e os 

benefícios que trariam para o IFRN.  

A luz de Bardin (2011), foi realizada uma análise de conteúdo das entrevistas realizadas 

no período descrito anteriormente, para esclarecer os questionamentos levantados durante a 

pesquisa, afim de se obter informações precisas, segundo ele “a análise do conteúdo é um 

conjunto de instrumentos de cunho metodológico em consoante aperfeiçoamento, que se 

aplicam a discursos extremamente diversificados”. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Considerando o objeto de pesquisa em estudo, os pesquisadores não identificaram 

nenhuma outra pesquisa realizada em torno das placas fotovoltaicas no IFRN, com resultados 

divulgados.  

Em um mundo globalizado, em constante crescimento populacional e econômico os 

recursos naturais são raros e preciosos. Questões relacionadas ao meio ambiente, a cada dia 

que se passa se tornam mais discutidas, procurando formas e caminhos para sua preservação, 

e que atinja ou degrade-o cada vez menos. 

O IFRN como uma entidade que busca sempre inovações para as diversas áreas, seja ela 

tecnológica, de ensino, pesquisa e inclui-se também o âmbito do meio ambiente, no qual 

desenvolve ações de sustentabilidade, utilizando dos meios disponíveis para usar os recursos 

de maneira eficiente e levando em consideração as questões ambientais, tendo em vista a 

importância dessa área.  

Verifica-se que essa aquisição está prevista no Plano De Desenvolvimento Institucional 

(PDI), que traça as diretrizes e planos de 4 (quatro) anos para o desenvolvimento da 

instituição. Dentre alguns dos projetos previstos no PDI, existem: a coleta e reaproveitamento 

de águas pluviais, tratamento e reuso de água servida, dimensionamento adequado dos 

circuitos elétricos, além disso a instalação de usinas fotovoltaicas para cobrir parcialmente a 

necessidade de energia elétrica da edificação e que é, hoje, um dos critérios para obtenção dos 

selos verdes, que garantem as melhores escolhas no ato da compra, além de qualidade e preço, 

avaliando a maneira de como os produtos são desenvolvidos para não agredir o meio 

ambiente. 

Para atender a responsabilidade social e ambiental, o IFRN implantou o 

Projeto Campus Verde – Gestão Ambiental, com diversas ações, que visam contribuir para o 

consumo consciente e, consequentemente, a preservação ambiental. 

Dentre as ações desenvolvidas no Projeto Campus Verde tem-se a contratação pública 

sustentável, estando de acordo com o Decreto nº 7.746/2012. Onde essas contratações 

públicas sustentáveis devem estar de forma sistêmica em consonância ao instrumento 

convocatório do IFRN, no que diz respeito a aquisições de bens, respeitando os critérios de 

sustentabilidade estabelecidos. 

Uma das propostas de implantação do Campus Verde teve como projeto base a 

utilização de energia renovável, com finalidade de amenizar o impacto com a energia elétrica. 

Com isso a aquisição de materiais e equipamentos ou contratação de obras e serviços, deverão 
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ser adotadas especificações que atendam aos requisitos inerentes à eficiência energética, do 

Decreto nº 4.131, de 14 de fevereiro de 2002. 

 

 Em nossa “Carta Magna”, a constituição Federal, também é realizada essa previsão do 

qual afirma em seu artigo 255: 

Art. 225. Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

Na Constituição já se encontrava prevista a relevância e a preocupação com o meio 

ambiente, colocando o poder público a dispor e a obrigação da observância desse quesito para 

sua preservação.  

A Lei n° 12.187, de 2009, que prevê critérios de preferência nas licitações públicas para 

propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais. 

Enquanto a Lei n° 10.295, de 2001, que trata da Política Nacional de Conservação e Uso 

Racional de Energia que visa à alocação eficiente de recursos energéticos e a preservação do 

meio ambiente. E o Decreto nº 4.059, de 2001, que regulamentou a Lei nº 10.295. Essas 

normas são fundamentais para que aquisição dessas placas fotovoltaicas sejam feitas nos 

padrões regidos.  

Com a lei que trata do uso racional de energia, foi criada na perspectiva de contribuir 

para uma eficiência energética índices de consumo máximo e mínimo de energia o programa 

de etiquetagem, sob coordenação do órgão regulador Inmetro, utilizando o selo PROCEL, que 

tem como objetivo promover o combate ao desperdício de energia elétrica e de ser uma 

referência na compra pelo consumidor, destinada a produtos ou equipamentos na área de 

iluminação, nacionais ou estrangeiros que apresentem características de eficiência e qualidade 

conforme os padrões pré-estabelecidos. 

Por sua vez o IFRN através do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-
2018, trouxe ações de sustentabilidade no plano se adequando aos eixos da A3P, conforme 
descrito no trecho abaixo: 

Atualmente, as novas unidades do IFRN já contam com projetos arquitetônicos que 
inserem conceitos relacionados à eficiência energética, tais como: ventilação, 
iluminação natural e proteção da fachada contra radiação solar, como também coleta 
e reaproveitamento de águas pluviais, tratamento e reuso de água servida, 
dimensionamento adequado dos circuitos elétricos, com exigência de equipamentos 
mais eficientes, com selo PROCEL A no que couber, além da instalação de usinas 
fotovoltaicas e/ou eólicas para cobrir parcialmente a necessidade de energia elétrica 
da edificação e que é, hoje, um dos critérios para obtenção dos selos verdes (PDI 
2014-2018, 2014, p. 169). 

O selo PROCEL (figura 1), abaixo mostra a eficiência energética do produto, bem como 

indica que o mesmo tem a responsabilidade com o meio ambiente e se preocupa na produção 
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dos seus produtos. Com isso a empresa ALSOL segue a instrução normativa nº 01 de 19 de 

janeiro de 2010 e obedece aos critérios para a obtenção do selo de eficiência e fornece 

produtos dentro das normas ambientais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1. Selo de eficiência PROCEL da placa fotovoltaica. Retirado do processo 
23421.032195.2014-13, referente ao pregão 28/2014 do IFRN. 

Portanto, temos que essas políticas foram as diretrizes necessárias no qual auxiliou ou 

influenciou, e até mesmo deram força para a aquisição das placas fotovoltaicas, em relação ao 

seu contexto no ambiente e seus benefícios que elas trazem para o instituto. 

 

CONCLUSÕES 

Esta pesquisa propôs através do objetivo geral avaliar as contribuições ambientais na     

aquisição das placas fotovoltaicas no IFRN - Campus Natal-Central, identificando na 

legislação vigente as diretrizes para aquisição das placas na ótica da responsabilidade 

ambiental. 

 A produção de energia solar iniciou-se no dia 18 de fevereiro de 2016, no IFRN, 

Campus Natal-Central, totalizando 825 painéis solares, divididos em dois geradores, a 

geração estimada de 26.200kWh mensalmente, suprindo cerca de 11% do consumo, 

representando uma economia de R$ 116.300 (cento e dezesseis mil e trezentos reais) anual.   

Identificamos que a instalação das placas em seu funcionamento evitara a emissão de 28 

toneladas de CO2 ao ano, já que o produto dos microgeradores gera uma energia limpa. Além 

de transformar a energia solar em energia elétrica que é interligada diretamente a Cosern, irão 

possibilitar descontos proporcionais na conta de luz, beneficiando os dois aspectos, tanto 
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econômico quanto o ambiental, haja vista que é fonte limpa, renovável e que não degrada ao 

ambiente.  

Uma vez que a aquisição dessas placas estava prevista no PDI 2014-2018, a instituição 

buscou adequar-se as normas vigentes para compras sustentáveis, compras de bens e serviços 

para a administração pública e Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, 

tendo força do Projeto Campus Verde do próprio IFRN, que busca práticas de cunho 

ambiental. 

O Instituto foi a primeira instituição pública brasileira a usar micro e minigeradores 

conectados à rede de distribuição de energia elétrica, conforme Resolução Normativa 

482/ANEEL. 

Um vez que se tem uma diminuição de custos em relação a energia, sugerimos que 

seja redirecionada aos eixos de Ensino, Pesquisa e Extensão, para o aprimoramento e 

ampliação do instituto, sejam oferecendo mais cursos de capacitação, ou financiando pesquisa 

para desenvolvimento de estudos. Sendo um assunto novo, poderá trazer possibilidade de 

trabalho para manutenção das placas, e de estudos mais aprofundados, por ser ainda muito 

incipiente. Esses estudos servirão de modelo para que outras instituições possam se adequar 

as novas legislações ambientais. 

Logo, acreditamos que a aquisição dessas placas fotovoltaicas só trará benefícios e 

crescimento para o instituto, pois ele mesmo já dispõe de propósitos para seu 

desenvolvimento sempre buscando estar de acordo com as legislações e se adequando as 

novas inovações e servindo de modelo para outras entidades para esse tipo de aquisição 

sustentável.  
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RESUMO: Atualmente, são freqüentes relatos de desastres naturais que resultam em perdas e 
danos significativos do ponto de vista social, econômico e ambiental. Existem diversos pontos 
na região metropolitana de João Pessoa que sofrem com problemas periódicos de enchentes e 
inundações, colocando em risco a população que vive às margens dos rios. O presente 
trabalho teve por objetivo efetuar a classificação de riscos para ocupação urbana em áreas 
sujeitas a enchentes e inundações do rio Jaguaribe, em João Pessoa, PB, com o uso das 
ferramentas do geoprocessamento. A área de estudo está localizada na região do Cristo 
Redentor e Cruz das Armas, às margens do Rio Jaguaribe, no município de João Pessoa, PB. 
Foram utilizados materiais cartográficos e imagens de satélites, e a ferramenta computacional 
QGIS para a delimitação das áreas de risco. Pelos parâmetros e critérios de análise e 
classificação de riscos para ocupação urbana sujeitas a processos de enchente e inundações 
fornecidos pelo Programa Nacional de Capacitação das Cidades do Ministério das Cidades. 
As ferramentas do geoprocessamento se mostraram importantes para a análise de riscos 
ambientais, permitindo a manipulação de uma grande variedade de dados de várias fontes, 
possibilitando a obtenção do mapa de risco da área de estudo. A área em estudo se se 
caracterizou como tendo riscos baixo, médio e alto de inundação, que variaram em função da 
declividade do terreno e da distância das moradias ao eixo da drenagem do rio Jaguaribe. 
Palavras–chave: declividade, gestão ambiental, grau de risco, rios urbanos. 
 

 
FLOOD RISK AND FLOODING IN CRISTO REDENTOR REGION 
AND CRUZ DAS ARMAS IN JAGUARIBE RIVER MARGINS IN JOÃO 
PESSOA, PB 
 
ABSTRACT: Currently, there are frequent reports of natural disasters that result in 
significant losses and damages in the social, economic and environmental point of view. 
There are several points in the metropolitan area of João Pessoa which suffer periodic 
problems of floods, endangering people living along the riverbanks. This study aimed to 
evaluate the risk for urban settlements in areas susceptible to flooding processes of the 
Jaguaribe river, in João Pessoa, PB, with the use of tools GIS.A study area is located in the 
Cristo Redentor region and Cruz das Armas, on the banks of the Rio Jaguaribe, in the city of 
Joao Pessoa, PB. Cartographical materials and satellite images were used, and the 
computational tool QGIS for the delimitation of risk areas. The parameters and criteria for 
analysis and risk classification for urban occupation subject to flooding processes provided by 
the National Training of Cities Programme from the Ministry of Cities. The GIS tools were 
important for the analysis of environmental risks allowing the manipulation of a wide range of 
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data from multiple sources, allowing obtaining risk maps of the study area. The study area is 
characterized as having a low flood risk, medium and high, which varied according to the 
direction of slope and distance of the houses to the axis of the drainage of the river Jaguaribe. 
KEYWORDS: slope, environmental management, risk classification of urban rivers. 
 
INTRODUÇÃO 

Atualmente, são frequentes os relatos da ocorrência de desastres naturais, como 

enchentes e inundações, associados a grandes volumes de precipitação e à interferência 

humana em ambientes naturais, resultando em perdas e danos significativos do ponto de vista 

social, econômico e ambiental. Ambientes modificados por alterações no uso da terra 

frequentemente tornam-se mais vulneráveis a problemas relacionados às inundações, e os 

danos advindos destes fenômenos são aumentados com a ocupação desordenada de áreas 

consideradas marginais, tando nas grandes cidades quanto fora dos principais centros urbanos. 

Dentre as definições de risco disponíveis na literatura, pode-se citar “a relação entre a 

possibilidade de ocorrência de um dado processo ou fenômeno e a magnitude de danos ou 

consequências sociais e/ou econômicas sobre um dado elemento, grupo ou comunidade” 

(BRASIL, 2007). Área de risco é, portanto, definida como “a  área passivel de ser atingida por 

fenômenos ou processos naturais e/ou induzidos que causem efeito adverso.” (CIDADES, 

2013, p.125). Neste contexto, o grau de risco é entendido como a probabilidade de ocorrência 

de acidentes dentro das chamadas áreas de risco, e os elementos ou caracteristicas principais 

que contribuem para a composição do risco num determinado local são a declividade, a 

litologia, o uso do solo e a precipitação pluviométrica. “A declividade do terreno influencia 

diretamente no acúmulo de água no terreno. Áreas planas apresentam maior probabilidadede 

sofrer inundação do que áreas escarpadas.” (MAGALHÃES, 2011). A declividade condiciona 

de forma direta o escoamento superficial de uma área, que influenciará no desenvolvimento 

ou não de feições erosivas (SANTOS, 2003). Neste caso a água de chuva provoca o aumento 

do nível de água além da capacidade de descarga do canal de drenagem. A falta de 

planejamento urbano adequado tem sido apontada como uma das causas para problemas de 

enchentes e inundações, pois onde há “política habitacional para baixa renda historicamente 

ineficiente, ineficácia de sistemas de controle do uso e ocupação do solo e cultura popular de 

“morar no plano” ”(CIDADES, 2013, p. 117), aumentam-se os problemas de ocorrência de 

áreas de risco geológico e hidrológico, entre outros. 

Trabalhos recentes têm indicado a utilizção das técnicas do geoprocessamento e dos 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG) em estudos relacionados a problemas urbanos 

atuais ou em projeções futuras (NASCIMENTO, LIMA e SANTOS, 2009). O planejamento 
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de ocupação das áreas urbanas deve considerar o estudo e a delimitação de áreas consideradas 

susceptíveis a fenômenos naturais ou induzidos pelo homem, que tenham por consequencia 

perdas e danos. Neste sentido, diversos pontos na região metropolitana de João Pessoa sofrem 

com problemas periódicos de enchentes e inundações, colocando em risco a população que 

vive às margens dos rios, como no caso do rio Jaguaribe, localizado quase todo dentro do 

perímetro urbano de João Pessoa. O presente trabalho teve por objetivo efetuar a classificação 

de riscos para ocupação urbana em áreas sujeitas a processos de enchente e inundações do rio 

Jaguaribe, em João Pessoa, PB, com o uso das ferramentas do geoprocessamento e utilizando 

os parâmetros e critérios definidos pelo Programa Nacional de Capacitação das Cidades do 

Ministério das Cidades. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 
A área de estudo está localizada no município de João Pessoa, PB, com longitude 

oeste de 34º47'30" e latitude sul de 7º09'28. na Zona da Mata Paraibana, com clima As’ na 

classificação de Koppen (tropical com chuvas de outono e inverno), precipitação média de 

1.850 mm e temperatura média de 26º C. Foi delimitada uma região na divisa entre os bairros 

de Cruz das Armas e Cristo Redentor, cortada pelo rio Jaguaribe, sendo definido o setor da 

Rua Desportista Marcos Antônio Ribeiro conforme Figura 1.  

 

Material cartográfico e imagens de satélite 

Os dados dos elementos aqui expostos foram obtidos por meio de órgãos 

governamentais com informações completas sobre o tempo, o clima e solo. Os materiais 

cartográficos foram coletados em diversas fontes e formatos e utilizados como descritos a 

seguir: 

a) Mapa da Cidade de João Pessoa com a delimitação de seus bairros fornecido 

pelo INPE – Intituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2015). 

b) Mapa da Bacia do Rio Jaguaribe fornecido pelo INPE – Intituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE, 2015).   

c) Mapa de Relevo fornecido pelo DSR – Divisão de Sensoriamento Remoto 

(DSR, 2012). 
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d) Tabela de dados da Pluviometria dos últimos 20 (vinte) anos da cidade de João 

Pessoa-Paraíba, fornecido pela AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado 

Da Paraíba (AESA, 2014).  

e) As imagens de Satélite fornecidas pelo software Google Earth (versão 

7.1.5.1557) e Complemento Google Hybrid do QGIS. 

 

 

Figura 1. Localização da área de estudo. Fonte: Google Earth, Outubro de 2015. 
 
 
Sistemas Computacionais 

O Software utilizado para delimitação das áreas de risco analisadas foi o Quantum GIS 

(QGIS), um software livre/open source, multiplataforma e que provê visualização, edição e 

análise de dados georreferenciados73. No QGIS existe um complemento de ferramentas 

chamado Terran Profile, que tem a funcionalidade de descrever em forma de gráfico o perfil 

da declividade do terreno.  

 

Visitas de campo 

Foram frealizadas visitas técnicas ao local com intuito de coletar informações dos 

moradores a respeito da região em questão. As informações foram obtidas por meio de 

questionários e fichas adaptadas a partir das propostas do material do Curso de Gestão e 

Mapeamento de Riscos Socioambientais (CIDADES, 2013). As fichas contavam com 

questionário dirigido com informações a respeito da localidade tais como: características do 

relevo local, os sistemas de drenagem pluvial, a vegetação local as margens.  

 

 

 

                                                           
73 Official Website - http://www.qgis.org/en/site/. Visitado em 11 de Agosto de 2015. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram identificados os cenários de risco de enchente e inundação presente na cidade 

envolvendo núcleos habitacionais de baixa renda e, por meio de pesquisa dirigida, buscou-se 

registros de ocorrências na área urbana sendo identificado o local anteriormente descrito. As 

informações levantadas nas visitas de campo tiveram papel importante na definição do 

ambiente bem como o padrão de vida local e as condições das construções e moradias do 

local. A partir dos dados coletados, foi possível determinar os processos hidrológicos do local, 

a vulnerabilidade de acidentes, a distância da moradia ao eixo da drenagem partindo das 

definições dos parâmetros e critérios de riscos segundo Curso de Gestão e Mapeamento de 

Riscos Socioambientais  (CIDADES, 2013), apresentados a seguir: 

O primeiro critério de análise refere-se à identificação do cenário hidrológico 

presente em cada área a ser investigada, dividido em três tipologias: 

a) Processo hidrológico 1: enchente e inundação lenta de planícies fluviais - C1; 

b) Processo hidrológico 2: enchente e inundação com alta energia cinética - C2; 

c) Processo hidrológico 3: enchente e inundação com alta energia de escoamento e 

capacidade de transporte de material sólido - C3. 

O segundo critério é o da vulnerabilidade da ocupação urbana presente em cada área 

de risco. Ela é dividida em duas tipologias construtivas: 

a) Alta vulnerabilidade de acidentes – V1: baixo padrão construtivo de material com 

baixa capacidade de resistir ao impacto de processos hidrológicos; 

b) Baixa vulnerabilidade de acidentes – V2: médio a bom padrão construtivo de 

material com boa capacidade de resistir ao impacto de processos hidrológicos; 

 

 
Tabela 1 - Grau de risco preliminar segundo arranjo entre cenários hidrológicos (Cx) e 
vulnerabilidade das habitações (Vx), (CIDADES, 2013, p. 127). 

 C1 C2 C3 

V1 M A MA 

V2 B M A 

B = Baixo, M =Médio, A = Alto, MA = Muito Alto  
 
 

O terceiro critério para análise de risco refere-se à distância das moradias ao eixo 

da drenagem, logicamente considerando o tipo de processo ocorrente na área e o raio de 

alcance desse processo. Nesta análise temos duas formas de definição do critério: 



 

12031 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

a) alta periculosidade (P1): alta possibilidade de impacto direto considerando o raio de 

alcance do processo; 

b) baixa periculosidade (P2): baixa possibilidade de impacto direto considerando o 

raio de alcance do processo. 

 

Tabela 2 - Grau de risco final segundo arranjo considerando os cenários hidrológicos, 
vulnerabilidade das habitações e periculosidade do processo segundo a distância das moradias 
ao eixo da drenagem. (CIDADES, 2013, p. 128). 
 

B = Baixo, M =Médio, A = Alto, MA = Muito Alto 
 

A pesquisa de campo mostrou a existência de alta energia de escoamento local devido 

à acentuada declividade do terreno. Como resposta, foi obtido o valor C3. Como as casas 

apresentam bom padrão construtivo (constatado pelas visitas de campo), o segundo parâmetro 

foi fixado como V2. Sendo assim, o produto de C3xV2 = A, logo o risco é alto (Tabela 1). A 

pesquisa de campo também nos mostra que as residências encontram-se bem próximas ao rio 

não respeitando o Código Florestal que exige pelo menos uma margem de 30m de mata ciliar 

(FEDERAL, 2012) obtendo, portanto, o valor P1. Sendo assim, o produto de C3xV2 x P1= A, 

e logo, mesmo após a inserção do fator de periculosidade do processo segundo a distância das 

moradias ao eixo de drenagem, o risco permanece alto (Tabela 2). 

Neste trabalho, fez-se necessário observar o perfil da declividade do terreno em 

relação ao Rio Jaguaribe para isso utilizamos o software QGIS e plugins para a tarefa. Foram 

adquiridos os shapes74 (CORREIA, 2010) dos bairros da cidade de João Pessoa, somado ao 

shape do Rio Jaguaribe aliado a camada do Google Hybrid e utilizando, a camada geotiff de 

declividade da região da cidade de João Pessoa, determinou-se os limites das áreas de risco 

por meio do raster das curvas de níveis geradas a partir da declividade (Figura 2). É 

importante salientar que conforme CIDADES (2013, p. 15) o setor de risco é analisado em 

escala > 1:5000.  

                                                           
74  O “shape” é um tipo de arquivo digital que representa feição ou elemento gráfico, seja em formato de ponto, 

linha ou polígono e que contém uma referência espacial (coordenadas geográficas) de qualquer elemento 
mapeado. 

 C1xV1 C1xV2 C2xV1 C2xV2 C3xV1 C3xV2 

P1 M B A M MA A 

P2 B B M B A M 
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Figura 2 . Mapa do local de análise com os limites das áreas de risco conforme legenda. 
Autor do Trabalho. 

 
Perfil Tool é um plugin para o QGIS que torna possível gerar (elevação) perfis para 

recursos de linha. O plugin é disponível através do repositório do plugin QGIS padrão 

(UNDERDARK, 2013). Depois de instalar e ativar o plugin, você vai encontrar o botão 

"perfil Terrain" na barra de ferramentas plugin conforme Figura 3: 

 

 
Figura 3. Plugin Terrain profile.  (UNDERDARK, 2013) 
 
Os procedimentos para o seu uso básico são os seguintes:  

1. Carregar o raster de declividae e selecione essa layer na lista de camadas. 

2. Pressionar o botão "perfil do terreno". Isso abre o painel plug-in que consiste de 

uma área de gráfico na lista layer no lado direito e esquerdo. O layer selecionado 

será adicionado à lista de layer. 

3. Com a "Seleção: polilinha Temporário" habilitada, pode-se desenhar uma linha na 

área do mapa. Um duplo clique esquerdo termina o desenho da linha. 

4. Depois de ter terminado o desenho da linha, a área de gráfico será atualizado e 

exibirá o perfil.  

O resultado é obtido do gráfico como é mostrado na Figura 4 abaixo: 

Escala    
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Figura 4. Declividade em metros das áreas de risco vista em perfil por meio de 
Ferramenta Terrain Profile. Autor do trabalho. 
 

Observando os dados coletados da interações das informações vemos que a região do 

leito menor do Rio Jaguaribe encontra-se na posição 85m sendo a referência da curva de nível 

o valor menor que 2 m, assim as casas que se encontram no raio de 30 m nas margens do rio 

apresentam caracteristicas de enchentes e inundações com alta energia cinética e alta 

capacidade de transporte de material sólido e elevado poder destrutivo (C3) atingindo 

moradias de bom padrão construtivo (V2) situadas em área com alta periculosidade de 

impacto direto do processo (P1). Com esse dados referenciamos á área como sendo de risco 

alto (A) – Risco Alto. 

As áreas ditadas como risco médio possui enchentes e inundações com alta energia 

cinética e alta capacidade de transporte de material sólido e elevado poder destrutivo (C3) 

atingindo moradias de bom padrão construtivo (V2) situadas em área com baixa 

periculosidade de impacto direto do processo (P2). Com esse dados referenciamos á área 

como sendo de risco médio (M) – Risco Médio. As áreas ditadas como risco baixo possui 

enchentes e inundações com alta energia cinética e alto poder destrutivo (C2) atingindo 

moradias de bom padrão construtivo (V2) situadas em área com baixa possibilidade de 

impacto direto do processo (P2). Com esse dados referenciamos á área como sendo de risco 

baixo (B) – Risco Baixo. 

Os dados adquiridos pela AESA referentes a pluviosidade na cidade de João Pessoa no 

ano de 2013 e os dados de pluviosidade dos ultimos 20 (vinte) anos (1994-2014) são 

apresentados, respectivamente, nas Figuras 5 e 6: 
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Figura 5. Pluviometria na Cidade de João Pessoa no ano 2013. Fonte AESA. 

 

 

 

Figura 6. Pluviometria (mm) média mensal dos últimos 20 anos (1994-2014). Fonte AESA. 

 

Os gráficos foram concebidos a partir dos dados fornecidos pela AESA. Observando a 

média pluviometrica na Figura 5 com a média pluviometrica ocorrida na Figura 6, vemos 

que  para o período do ano de junho a setembro a média do ano de 2013 foi maior que a 

média dos últimos 20 anos nos mesmos períodos, assim após esse período a Defesa Civil 

interviu e deslocou juntamente com a Prefeitura Municipal de João Pessoa a população para 

outra área. Ressalta-se o fato de que foi removida apenas uma parte das casa locais e que a 

possibilidade de outras enchentes e inundações ainda permanecem, não havendo, portanto, 

solução total e sim parcial. Outras medidas podem amenizar esse impacto, como a dragagem 

do rio, ações de educação ambiental, construção de barreiras de contenção etc. Os parâmetros 

e critérios utilizados no curso fornecidos pelo Ministério das Cidades por meio do Programa 

Nacional de Capacitação das Cidades foram um importante guia para definição de áreas de 

risco aliados a outras normas, como o Código Florestal, o que permite um resultado mais 

preciso e qualitativo. 
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CONCLUSÕES 

As ferramentas do geoprocessamento se mostraram importantes para a análise de 

riscos ambientais, permitindo a manipulação de uma grande variedade de dados de várias 

fontes, possibilitando a obtenção do mapa de risco da área de estudo. 

A área em estudo apresentou riscos: baixo, médio e alto de inundação, que variaram 

em função da declividade do terreno e da distância das moradias ao eixo da drenagem do Rio 

Jaguaribe. A intervenção dos orgão competentes é de suma importância, visto que as perdas e 

danos significativos do ponto de vista social, econômico e ambiental são, atualmente 

inconcebíveis, pois existem planos diretores de Gestão Ambiental como Programa Nacional 

de Capacitação das Cidades do Ministério das Cidades. A contribuição desse trabalhos é para 

definir um ponto de referência para estudos posteriores que poderam se basear nas análise 

efetuadas. 
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RESUMO: Neste artigo elenquei os reflexos da relação Estado/capital na gestão das políticas 
sociais, analisando os processos de privatização do ensino superior brasileiro via programas 
educacionais PROUNI e FIES. Nesse sentido, foram contextualizados os elementos que 
compõe o Estado no cenário da contra-reforma brasileira.  Posteriormente discuti o momento 
onde as privatizações passaram a ameaçar a educação pública e finalizei a discussão tratando 
das transformações que surgiram com a expansão da educação superior brasileira em tempos 
de neoliberalismo. Esta pesquisa bibliográfica de cunho exploratório, buscou examinar ainda, 
a dimensão contraditória das ações governamentais para viabilização do acesso à educação 
superior, que a medida em que amplia esse acesso, via instituições privadas, coloca em xeque 
a universidade brasileira pública. 
Palavras–chave: educação pública, estado, privatização 
 

PUBLIC SERVICE AND PRIVATIZATION: A CRITICAL VIEW ON 
THE PRIVATIZATION OF HIGHER EDUCATION THROUGH THE 
EDUCATIONAL PROGRAMS AND PROUNI FIES 
 
ABSTRACT: In this article I have laid down how the relation between state and capital 
reflects itself in the management of social policy, focusing particularly on the processes of 
privatization in Brazilian higher educationthrough social programs such as PROUNI 
and FIES. In this sense, I first contextualize the elements that make up the state in the 
scenario of Brazilian counter-reform. Then I discuss the moment in which privatization starts 
to threaten public education, and finally I address the transformations that emerged with the 
expansion of Brazilian higher education in neoliberal times. This bibliographic review has an 
exploratory aim, and it seeks to examine the contradictory nature of governmental actions that 
create further access to higher education while at the same time, creating such access through 
private institutions, threatens the Brazilian public education. 
KEYWORDS: education public, state, privatization 
 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo buscou compreender como se dá a relação Estado/Capital e 

refletir acerca dos impactos desta nos processos de privatização das políticas públicas 

de educação no ensino superior, bem como debater as mudanças ocorridas no público e 

no privado no então período contemporâneo. O desenvolvimento desse estudo é aqui 

compreendido como uma forma legítima de possibilitar uma melhor visibilidade das 
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muitas transformações que vem ocorrendo no contexto atual, onde a redefinição do 

Estado é estratégia de superação da crise do capitalismo. 

A pesquisa tinha inicialmente o propósito de refletir sobre o processo de 

privatização da educação superior mediante os programas educacionais PROUNI e 

FIES, explorando em âmbito nacional as esferas públicas e privadas no que diz respeito 

à expansão da educação superior do Brasil, sendo parte integrante dos requisitos para 

obtenção do título de especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública, 

apresentado como trabalho de conclusão de curso à Universidade Regional do Cariri. 

Por meio de uma análise dos aspectos da contemporaneidade foi possível 

compreender os elementos que compõe o Estado moderno e os impactos da contra-

reforma no Brasil, tendo como marco divisório o Plano Nacional de Educação de 2001, 

que vem servindo de parâmetro para evolução do sistema capitalista. Assim ao tratar da 

privatização da educação de nível superior do Brasil, a proposta do presente trabalho é 

perceber em âmbito nacional o desenvolvimento das esferas públicas e privadas, para 

então compreender melhor o verdadeiro sentido da expansão da educação superior do 

país. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa documental e bibliográfica que 

teve como fonte: livros, jornais, revistas científicas e sites oficiais do governo brasileiro, 

para extrair as informações necessárias que possibilitassem uma maior aproximação 

com o objeto de estudo. Portanto, a pesquisa indutiva teve rota de uma investigação que 

permitiu uma coleta de dados e por fim uma análise das informações recebidas. Não é 

tarefa nova a busca pelo entendimento da situação brasileira dentro da dinâmica do 

capitalismo, no entanto para que haja uma mudança é necessário realizar uma discussão 

sobre a pertinência de alguns pontos chaves formulados por esse sistema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A contra-reforma do Estado e a era das privatizações 

Desde a década de 1990, no Brasil, os programas e as políticas dos sucessivos 

governos têm direcionado cada vez mais o país a uma lógica de submissão diante do 
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sistema capitalista mundial. Foi durante o governo Collor de Mello, a partir da 

implantação do Programa Nacional de Desestatização, nos setores de energia, 

siderúrgica, comunicação e financeiro, que se iniciou o processo das privatizações, 

através de um conjunto de medidas ao qual intitularam de “REFORMA DO ESTADO”. 

A justificativa para a reforma seria a diminuição da dívida pública e o deslocamento de 

recursos para o social.  

O governo Collor de Mello (1990 - 1992) estimulou grandemente uma política de 

importação, oferecendo incentivos e subsídios, levado adiante no governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1994 - 2002).  Esse foi o primeiro passo para transformar o Brasil 

no campeão do mundo em privatizações. Os processos de privatizações apenas 

fortaleceram determinados grupos, aumentando a concentração do capital e 

consequentemente o poder de monopólio. Assim, compartilho da visão de Behring, 

quanto ao Brasil dos anos 90 em seu processo de contra-reforma e destruição: 

A partir dos anos 1990, o Brasil adentrou num período marcado por uma 
nova ofensiva burguesa, mais uma vez adaptando-se às requisições do 
capitalismo mundial. É um momento histórico com características diferentes 
do pós-64. Mas, certamente configura-se como uma contra-reforma social e 
moral, na perspectiva de recompor a hegemonia burguesa no país (2008, p. 
113). 

 

Ainda que o Estado apareça acima das classes para o conjunto da sociedade, suas 

configurações são essencialmente de regular os conflitos em defesa do capital e 

possibilitar a ampliação de lucro dos setores que compõem o modo de produção 

capitalista (indústria, comércio, serviços e instituições financeiras). Essas características 

genéricas do Estado no capital são necessárias para que se possa traçar um melhor 

desenho da contra reforma brasileira e os impactos dessa relação na política de 

educação.  

Um breve relato da história da educação excludente  

Durante trezentos anos a educação no Brasil se deu exclusivamente através da 

catequese religiosa, por intermédio dos jesuítas. A educação pública teve sua gênese por 

volta da segunda metade do século XIX - período em que o país deixa de ser 

monárquico e passa a ser republicano - buscando a formação de uma grande parcela da 

população residente para consolidação do projeto de uma nova ordem social. 
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Acreditava-se que através da educação seria possível desenvolver a sociedade do país 

igualmente como nas nações de primeiro mundo.  

Embora esse fenômeno tenha configurado características de dimensão universal 

como por exemplo, a responsabilidade do Estado quanto ao ensino gratuito, o intuito 

principal era a preparação das camadas populares para o mercado de trabalho, portanto 

só foram integralizados os pertencentes ao trabalho urbano, de maneira que não foram 

incluídos a priori os pobres, os miseráveis, negros, pessoas deficientes e indígenas. Se 

tratando da educação superior sabe-se que seus primeiros cursos, não teológicos, 

tiveram início também durante o século XIX, muito embora sua primeira universidade 

só tenha surgido no século seguinte.  

O compromisso educativo do Estado sempre esteve intrinsicamente ligado a um 

processo de civilização e aprimoramento do trabalhador, considerando as demandas do 

período, dentre as quais a nascente industrialização. Esta educação que foi estabelecida 

como grande trunfo para evolução da sociedade brasileira revelou-se compatível aos 

parâmetros da educação dos países europeus, por exigir uma rígida disciplina dos alunos 

suscitando qualidades tais como, obediência, pontualidade, amor ao trabalho, 

honestidade, respeito as autoridades e valores morais. O ensino público seria a ponte 

para transmissão da ideologia da sociedade burguesa, como de fato se mostra até hoje.  

A Carta Magna (1988) em seu artigo 205 estabelece a educação como direito de 

todos e dever do Estado, todavia aponta o pleno desenvolvimento do indivíduo ao 

exercício de cidadania e a sua qualificação para o trabalho, assegurando o sentido da 

educação neste país relacionado ao já explanado nos parágrafos anteriores. Vale 

ressaltar ainda que, a conquista desse direito só se tornou possível mediante lutas 

sociais.  

A expansão da educação superior brasileira em tempos de neoliberalismo 

Os processos institucionais que se desenvolveram durante o governo de Fernando 

Henrique Cardoso, com a expansão da lógica privada na educação tiveram continuidade 

no governo Lula e vigoram ainda hoje, promovendo estranhas racionalidades no 

processo de ensino e aprendizagem através de programas governamentais que 

conduzem o aligeiramento da formação profissional, bem como o produtivismo 
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acadêmico75. Essa expansão do acesso à educação superior via instituições privadas 

coloca em xeque a universidade brasileira pública, que passa por um processo de 

sucateamento estrutural em detrimento dos interesses do capital à lógica de mercado, 

desresponsabilizando o Estado na prestação do serviço educacional público e de 

qualidade. Do estudo e pesquisa elaborado por Lima destaco aqui elementos centrais da 

reconfiguração da educação superior brasileira em tempos de neoliberalismo: 

O projeto neoliberal para a universidade brasileira é claro e articula três 
núcleos básicos. Em relação ao projeto político pedagógico, operacionaliza a 
redução de um número significativo de universidades públicas e/ou de 
unidades de ensino a “instituições de ensino de graduação” através da quebra 
da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Em relação ao 
financiamento da política de educação superior, ocorre o estímulo a 
privatização interna das instituições públicas e o aumento tanto da isenção 
fiscal para os empresários da educação superior como do número de IES 
privadas. Em relação ao trabalho docente, evidencia-se a sua intensificação, 
estimulada pelo número de alunos e turmas nas “instituições e/ou unidades 
de ensino” e pela lógica produtivista e da competição pelas verbas dos 
órgãos de fomento nas IES e/ou unidades com política de pós graduação e 
pesquisa já consolidada (2013, p. 18). 

 

Esses dados revelam que as reformulações da educação superior brasileira 

conduzidas pelo governo FHC reduziram o conceito de universidade, pois esta passou a 

ser vista como mera instituição de conhecimento, que prima por características como 

obediência e subordinação, ao invés da emancipação, ou seja, aprofundou a deformação 

da educação brasileira. Confirmam ainda o principal objetivo da política desse governo, 

que respondeu as expectativas do capital por dar privilégio ao setor privado expandindo 

as IES privadas e legalizando a privatização interna das IES públicas.  

Esperança de ruptura: PT na continuidade 

Com o intuito de promover a democratização do acesso à educação superior, Lula 

desenvolveu em seu governo ações que fomentaram o desenvolvimento das IES 

privadas, mediante políticas públicas de financiamento direto e indireto, via Programa 

de Financiamento Estudantil (FIES) e o Programa Universidade para Todos (PROUNI), 

ambos destinados a possibilitar o ingresso de estudantes de classes populares a uma 

formação superior. Assim, as IES privadas teriam isenção fiscal em contrapartida da 

reserva de bolsas de estudos parciais ou integrais, as quais seriam pagas por meio de 

                                                           
75 Nome dado a supervalorização da produtividade acadêmica, a qual acarreta no descaso da qualidade do 

produto fruto da pesquisa, bem como na formação dos futuros pesquisadores.    
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recurso do tesouro nacional. Evidencia-se nesse período uma nova fase da expansão da 

educação superior, com o discurso do acesso a todos. Segundo Lima: 

Um processo realizado por um vasto conjunto de ações e que pode ser 
identificado através de dois grades eixos temáticos: o empresariamento da 
educação e a certificação em larga escala. O primeiro eixo expressa a 
privatização e mercantilização da educação superior através (i) do aumento 
do número de IES privadas e do financiamento público indireto para o setor 
privado via FIES e PROUNI; (ii) da privatização interna das IES públicas 
via cursos pagos, parcerias universidades-empresas e fundação de direito 
privado; e (iii) do produtivismo que atravessa e condiciona a política de 
pesquisa e de pós-graduação conduzida pela CAPES e pelo CNPq (2003, p. 
23). 

  

O Fies que foi criado em 1999 durante o governo FHC, apresentou seu 

aprimoramento no governo Lula, destinando-se a estudantes matriculados em redes 

privadas de educação superior, tendo como requisito a participação no Enem – Exame 

Nacional do Ensino Médio. Feita a inscrição o estudante pode financiar até 100% de seu 

curso, que deverá ser pago num prazo de até três vezes o tempo de duração da 

graduação, com juros de 3,4% ao ano. Para a rede privada mercantil o Fies representa 

inadimplência zero e, portanto, contribui tornando o negócio da educação atrativo. 

Ressalto aqui que esses programas que viabilizam o financiamento da educação no 

Brasil estão inscritos na dinâmica mais geral da hegemonia do capital e só reforça ainda 

mais a lógica privada da educação, eliminando o fato de que a construção de uma nação 

soberana deve ser pautada a partir do pleno investimento em educação gratuita e de 

qualidade. Deste modo, é perceptível o papel do Estado como condutor da expansão de 

serviços educacionais implementados pela burguesia. 

O Prouni – Programa Universidade para Todos - que foi criado pelo governo 

federal em 2004 tendo sua regulamentação pela Lei n° 11.096 de 2005, afirma-se como 

um mecanismo de inclusão social, por ter como propósito a inserção de camadas da 

população menos favorecidas na educação superior. Como requisito o estudante tem 

que ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou em escola particular na 

condição de bolsista integral. A modalidade integral – 100% de financiamento – é 

reservada a alunos que possuem renda familiar per capita de até no máximo um salário 

mínimo e meio, já as bolsas parciais estariam destinadas a estudantes com renda per 

capita entre um e meio e três salários mínimos. Camini explica que: 

A instituição do Programa Universidade para Todos (ProUni), instituído pelo 
ministro Tarso Genro – 2004-2005 (segundo ministro a assumir a pasta da 
educação no primeiro mandato do presidente Lula), abriu da noite pro dia, na 
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rede privada, um conjunto de vagas gratuitas ou semigratuitas, número 
superior ao total de vagas oferecidas pela rede federal até então, observa 
Marcelino Rezende Pinto (2009). Contudo, percebe-se que, para as 
instituições privadas, esse programa representou um alívio financeiro, pois 
permitiu remunerar vagas que eram ociosas e que, por isso, já destinavam a 
bolsas concedidas pelas próprias instituições (2013, p. 94). 

 

O Censo da Educação Superior, realizado todos os anos pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), coleta informações sobre as 

Instituições de Educação Superior (IES), os cursos de graduação e sequenciais de 

formação específica e sobre cada aluno e docente, vinculados a esses cursos. Abaixo 

seguem alguns gráficos que revelam dados importantes sobre a expansão das IES 

privadas no Brasil durante o governo Lula da Silva (INEP, 2014): 

 

Gráfico 1. Percentual de instituições de educação superior por categoria administrativa - 

Brasil – 2014 

 

 

 

 
FONTE: INEP, 2014 
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Gráfico 2. Número de matrículas em cursos de graduação, por categoria administrativa - 

Brasil – 2003-2014 

 

 

 

 
FONTE: INEP, 2014 

 

A análise dos dados permite perceber que, como resultado das diversas ações e 

programas voltados para a educação superior desenvolvidos durante o governo Lula e 

Dilma Rousseff  houve uma grande expansão do ensino superior. Em 2014, mais de 3,1 

milhões de alunos ingressaram em cursos de educação superior. Desse total, 82,4% em 

instituições privadas. Todavia é possível constatar que, essa expansão se deu em sua 

grande maioria dentro do âmbito privado, e, se as IES privadas ampliam-se a todo 

vapor, as IES públicas enfrentam uma expansão da precarização. Neste percurso, sem 

muita dificuldade, é possível perceber ainda o movimento da lógica privada no seio do 

Estado, onde as políticas sociais servem de base para a reprodução e expansão da 

educação superior sob domínio hegemônico de grupos privados. Um processo que se 

deu pelo conjunto de ações que segundo Lima “pode ser identificado através de dois 

grandes eixos temáticos: “o empresariamento da educação e a certificação em larga 

escala” (2013, p. 23). 

   

CONCLUSÕES 

O marco da expansão da educação superior no Brasil, em suas conformações 

privatistas, na presença de um sistema capitalista que busca permanentemente se 

reinventar, procurando novas fontes de recursos, para enfrentamento de suas crises 

cíclicas, atende prioritariamente amplos interesses de mercado.  
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Precisa-se ter clareza de que a privatização do ensino superior nega as condições 

básicas de uma formação pública e de qualidade, que possibilite ao estudante uma 

leitura crítica da realidade social ao invés de uma mera qualificação profissional que 

tem como objetivo único atender aos interesses do capital. 

O direito à educação pública e de qualidade apesar de estar amplamente presente 

na legislação brasileira, ainda hoje padece de ser efetivamente aplicado, visto que a 

efetividade da educação fundamenta‐se na qualidade de ensino. 

 O desafio apresenta-se por buscar uma saída que direcione na contramão dessa 

educação superior massiva que nomeio aqui de indústria de diplomas, no sentido de se 

alcançar uma formação cidadã que promova de fato a emancipação do indivíduo por 

meio da conquista de sua autonomia, ou seja, uma formação que proporcione a 

liberdade individual e coletiva.  
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SISTEMATIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL DO INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS: MAPEAR 
A VULNERABILIDADE PARA FORTALECER A PERMANÊNCIA E O 
ÊXITO 

 
Sonia Caranhato Rodrigues1 
 
1Assistente Social – IFTO/Campus Gurupi. E-mail: soniacaranhato@ifto.edu.br 
 
RESUMO: Este artigo tem o objetivo apresentar uma metodologia elaborada para atender a 
requisição profissional do Serviço Social para realização de estudo socioeconômico e de 
acompanhamento social a partir de princípios de vulnerabilidade, e tem como objetivos 
centrais investigar as condições socioeconômica e cultural visando a demarcação da questão 
social latente ou explícita no cotidiano social e familiar dos estudantes do IFTO, a fim de 
concessão de auxílio e/ou acompanhamento interdisciplinar; instrumentalizar a práxis 
profissional no processo de democratização ao acesso e permanência e identificar as 
principais situações-problemas existentes no cotidiano externo do estudante com foco a 
elaborar intervenções interdisciplinares no enfrentamento da infrequência e baixo rendimento 
educacional. O sistema consiste numa plataforma tecnológica que visa elaborar o mapa de 
vulnerabilidade do estudante, preservando a autonomia do parecer do assistente social. 
Acredita-se que com a metodologia denominada Programa de Estudo Socioeconômico-
cultural e de Acompanhamento de Demandas Emergentes da Realidade do Estudante - 
PESCAR, a assistência estudantil será uma política efetivamente em intersecção entre as 
dimensões sócio-estrutural e sócio-simbólica dos estudantes não por ser meramente 
informatizado, mas por permitir que a informatização dos dados sejam socialmente 
cartografados, possibilitando a resolução ou ao menos atenuando a problemática da 
ineficiência ou insuficiência no acompanhamento aos discentes. O PESCAR foi apresentado 
no VI Seminário de Assistência ao Estudante do IFTO, amplamente apoiado pelos 
profissionais ligados à gestão da assistência estudantil, e encontra-se junto à Tecnologia da 
Informação e aos assistentes sociais do IFTO em fase de desenvolvimento. 

Palavras–chave: Acompanhamento social, estudo socioeconômico, projeto ético-político 
profissional. 

 

Systematization and computerization in student assistance of Federal 
Institute of Tocantins: mapping the vulnerability to strengthen stay and 
succeed 
 
ABSTRACT: This article aims to present a methodology designed to meet the professional request 
of Social Services to conduct socioeconomic study and social support from vulnerability principles, 
and has as main objectives to investigate the socio-economic and cultural conditions for the 
demarcation of the social question latent or explicit social and family life of students IFTO in order to 
grant aid and / or interdisciplinary monitoring; instrumentalize professional practice in the 
democratization process to access and permanence and identify the main existing problem situations in 
everyday student external focusing to develop interdisciplinary interventions in addressing the 
infrequency and low educational achievement. The system consists of a technology platform that aims 
to develop the student's vulnerability map, preserving the autonomy of the opinion of the social 
worker. It is believed that the methodology called Study Program Socio-economic-cultural and 
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Monitoring Emerging Demands Student Reality - FISH, student assistance will be an effective policy 
intersection between socio-structural dimensions and socio-symbolic of students not by merely be 
computerized, but allow the computerization of data to be socially mapped, allowing the resolution or 
at least mitigating the problem of inefficiency or failure in monitoring the students. The FISH was 
presented at the VI Assistance Seminar to IFTO student, widely supported by professionals linked to 
the management of student assistance, and is next to the Information Technology and social workers 
IFTO under development. 

KEYWORDS: Social support, socioeconomic study, professional ethical-political project. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O principal espaço de atuação do assistente social no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Tocantins/IFTO concentra-se na operacionalização do Programa de 

Assistência Estudantil/PAE. Em alguns campi todo trâmite processual está sob a execução 

deste profissional, seja por meio de responsabilidade técnica, coordenação ou simplesmente, e 

não menos importante, presidindo comissões. Na lógica da fundamentação que rege a 

categoria, a Política de Assistência Estudantil é sim o espaço privilegiado e essencial no 

exercício do projeto ético-político profissional, por se tratar do espaço onde as demandas 

emergentes dos estudantes nadam em cardumes nem sempre em águas tranquilas e 

temperaturas amenas; por sujeição, se não observadas e trabalhadas, a permanência e o êxito 

correm riscos reais de imersão.  

Posto isto, cabe-nos o desafio e o compromisso profissional e institucional de 

instrumentalizá-lo com a capacidade diretiva de aproximação, o máximo possível, do todo 

social dos estudantes, no sentido de enfrentarmos, darmos respostas se não erradicar ao menos 

atenuar, às situações-problemas que podem influir no bom rendimento educacional dos 

discentes de nossas unidades educacionais federais. É na operacionalização da assistência 

estudantil que a presença do assistente social cumpre posição estratégica de ação e 

intervenção junto aos estudantes, para além da distribuição dos auxílios em pecúnia.  

É na seara social que o PAE e assistentes sociais devem concentrar seus esforços em 

desenvolver mecanismos de estudos e pesquisas sobre vulnerabilidade (conceito incluído em 

suas normativas) em intersecção com os contextos em que está inserido o quadro 

socioeconômico (critério de seleção) dos discentes beneficiários de auxílios, acompanhados 

social ou psicopedagogicamente sob a premissa da democratização e esforço para a 

universalização. Para tanto, exige-se,  

compromisso ético-político com os valores democráticos e competência teórico-
metodológica em sua lógica de explicação da vida social. [...] Mas, requisita, também, 
um profissional versado no instrumental técnico-operativo, capaz de potencializar as 
ações nos níveis de assessoria, planejamento, negociação, pesquisa e ação direta, 
estimuladora da participação dos sujeitos sociais nas decisões que lhes dizem respeito, 
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na defesa de seus direitos e no acesso aos meios de exercê-los. (IAMAMOTO, 2009, 
p.349-368). 

A fim de garantir que a operacionalidade técnica da assistência estudantil não se limite 

às margens estritas de verificação documental, seleção e concessão de auxílios pecuniários, a 

postura crítico-profissional do IFTO mobilizou e intensificou os debates sobre a construção e 

a apropriação de uma metodologia de análise socioeconômica e acompanhamento social 

informatizada em nível de organização institucional - multicampi -, resultando na Comissão 

de Metodologia para Análise Socioeconômica e Desenvolvimento de Sistema de Informação 

de Assistência Estudantil, instituída pela Portaria nº 307/2016/REITORIA/IFTO, DE 14 DE 

ABRIL DE 2016, composta por assistentes sociais, analista de sistema e técnico em eventos.  

É de incumbência e responsabilidade desta comissão a sistematização e 

implementação que padronize os processos de seleção socioeconômica nos campi do IFTO, a 

partir de parâmetros que não se limitem aos processos de investigação meramente 

quantitativa, mas que preserve a capacidade subjetiva de apreensão da realidade com vista à 

justiça social no momento de disponibilizar os recursos em pecúnia aos estudantes, bem como 

ao processo de acompanhamento (inter)profissional dos discentes ao longo do processo de 

formação educacional. 

Com base nisso, a metodologia de análise socioeconômica teve acuidade em abarcar 

as dimensões técnico-operativa, teórico-metodológica e ético-política por compreender que se 

a realidade é complexa, por efeito a mesma requer reflexões, ações e intervenções 

abrangentes. Naturalmente, por força da profissão em conjunto com a postura ética, o 

profissional baseia a sua prática nestas fundamentações. Entretanto, sabemos e vivenciamos 

no cotidiano os desafios e dificuldades em se exercer o trabalho com criticidade e o 

conhecimento da totalidade dos sujeitos atendidos. 

Esse desafio parece ainda maior na arena das demandas estudantis por este espaço 

físico e intersubjetivo concentrar a lide sociológica vivida no cotidiano externo dos 

estudantes, obstante pode influir na permanência e êxito educacional destes. Nesse sentido, 

cabe ao “assistente social diagnosticar os fatores sociais, culturais e econômicos que 

determinam a problemática social no campo educacional, e consequentemente, trabalhar com 

um método preventivo destes, no intuito de evitar que o ciclo se repita” (SANTOS, 2008, 

apud, SANTOS, 2012, p. 80). 

Ao se pensar uma metodologia de análise socioeconômica que integre as ações 

profissionais e multicampi, deve-se fundamentar o instrumental de investigação a partir de 

elementos que vislumbrem a capacidade de apreensão da realidade nas diferentes dimensões 
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objetivas e subjetivas dos estudantes e, por conseguinte alojá-las em estantes que permitam o 

manuseio para estudos no reino do ensino, pesquisa e extensão, e essencialmente para 

alicerçar o planejamento dos profissionais ligados a operacionalização da assistência ao 

estudante, ou seja, a assistência estudantil na prática-organizacional que conhecemos ou 

desejamos construir.  

A sistematização e informatização dos dados coletados para a análise socioeconômica 

denominará Programa de Estudo Socioeconômico-Cultural e de Acompanhamento Social de 

Demandas Emergentes da Realidade do Estudante - PESCAR.  

O PESCAR consiste numa ferramenta virtual onde os estudantes respondem o 

formulário socioeconômico-cultural durante a matrícula, e tem por objetivo investigar as 

condições socioeconômica e cultural visando a demarcação da questão social latente ou 

explícita no cotidiano social e familiar dos estudantes do IFTO, a fim de concessão de auxílio 

e acompanhamento (inter) profissional. Assim como, instrumentalizar a práxis profissional 

determinando os aspectos de análise, sistematização e informatização com vistas à construção 

do Mapa de Vulnerabilidade do Estudante (MAVE) nos diferentes níveis e dimensões 

(econômica, social, cultural e/ou ambiental) subsidiando a elaboração de intervenção (inter) 

profissional no sentido de permitir o acesso, permanência e êxito educacional. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

A elaboração da metodologia do Programa de estudo socioeconômico-cultural e de 

Acompanhamento de Demandas Emergentes da Realidade do Estudante (PESCAR), teve por 

base a experiência empírica na operacionalização do Programa de Assistência Estudantil 

(PAE), e no estudo sistematizado dos conceitos de vulnerabilidade, visão sistêmica, relação 

de saber-poder e normativas regulamentadoras, visando descrever a necessidade de 

sistematização na implementação da política de assistência ao estudante no âmbito do IFTO, 

de modo a consistir um sistema que recolha, armazene e processe as informações no que 

tange as atividades de vínculos direto e indireto referentes a assistência estudantil. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por se tratar de um projeto em andamento, espera-se que o sistema informático que 

sistematizará o PESCAR, se concretize conforme a propriedade intelectual ilustradas nas 

figuras que seguem. 
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Figura 1: Estrutura do sistema. IFTO, 2016. 

 

A figura 1 demonstra os dois módulos para a construção do sistema informático. O 

primeiro módulo as informações se baseiam no formulário preenchido pelo o estudante com o 

objetivo de conhecer o perfil socioeconômico-cultural dos estudantes para posterior 

intervenção, tanto de ordem pecuniária quanto de serviços. O segundo módulo, se refere ao 

gerenciamento financeiro e encaminhamentos administrativos realizados pelo Serviço Social 

e/ou gestão de assistência estudantil.  

A figura abaixo mostra os requisitos ou dados dos quais o sistema vai estabelecer 

interconexão, cada eixo terá um conjunto de perguntas com escalas de pontuação (em estudo e 

elaboração pela comissão), a fim de estabelecer o nível e a dimensão de vulnerabilidade que o 

estudante se encontra. 
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Figura 2: Indicadores de vulnerabilidade. IFTO, 2016. 

 

O processamento das informações contidas nos eixos ou indicadores de 

vulnerabilidade expressos na figura 2 deve determinar o planejamento sistematizado que 

constituirá o Mapa de Vulnerabilidade do Estudante (MAVE), conforme tenta demonstrar a 

figura 3 com situações-problemas fictícias para melhor compreensão acerca do processo 

teleológico que destina o sistema informático da metodologia do PESCAR. O nível de 

vulnerabilidades representado pelas letras A, M, B, são abreviações para Alta, Média ou 

Baixa Vulnerabilidade. No campo Dimensão, o MAVE vai definir se as situações-problemas 

do estudante estão condicionadas às vulnerabilidades econômica, social, cultural ou 

ambiental.  
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Figura 3: Mapa de Vulnerabilidade do Estudante. IFTO, 2016. 

 

Se a “vulnerabilidade pressupõe um conjunto de características, de recursos materiais 

ou simbólicos, [...] essa relação irá determinar maior ou menor grau de deterioração de 

qualidade de vida dos sujeitos” (MONTEIRO, 2011), então a condição vivida do estudante no 

âmbito das dimensões sociológicas deve ser apreendida no processo de estudo para a 

concessão de pecúnias e serviços aos discentes do IFTO, a partir do MAVE que o sistema 

deverá construir, e no qual subsidiará todo o processo sócio-interventivo interdisciplinar. 

 

CONCLUSÕES 

Ao pensar o termo ‘vulnerabilidade’, na manifestação das análises para a concessão 

dos auxílios em pecúnia, o Decreto e posteriormente o Regulamento de Assistência Estudantil 

do IFTO aprovado pela Resolução nº 04/2011/CONSUP/IFTO, de 30 de junho de 2011 e 

alterado pela Resolução nº 22/2014/CONSUP/IFTO, de 8 de agosto de 2014 não trazem 

esclarecimento conceitual sobre o termo. Inobstante não se pretende neste trabalho fazer 

exame exaustivo da trajetória do uso do conceito em questão, porém é produtivo e salutar 
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refletir sobre as múltiplas formas que vulnerabilizam a condição do ser humano no processo 

de permitir o acesso, permanência e êxito dos estudantes requerentes da rede de proteção da 

assistência estudantil. 

O Serviço Social compreende que “Um dos maiores desafios que o assistente social 

vive no presente é desenvolver sua capacidade de decifrar sua realidade e construir propostas 

de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de demandas 

emergentes do cotidiano. Enfim ser um profissional propositivo e não só executivo”. 

(IAMAMOTO, 2006, p.20). 

     Acreditamos que com o PESCAR, a assistência estudantil do IFTO vai evoluir 

significativamente na implementação de uma política de assistência estudantil inovadora, 

ousada e efetivamente em intersecção entre as dimensões sócio-estrutural e sócio-simbólica 

dos estudantes. Não por ser meramente informatizado, mas por permitir que as informações 

prestadas pelos estudantes sejam socialmente ‘cartografadas’, possibilitando a resolução ou ao 

menos atenuando a problemática da ineficiência ou insuficiência no acompanhamento aos 

discentes do IFTO.  

     Nesse sentido, se torna premente a criação da rede de estudos e pesquisas sobre 

vulnerabilidade para permitir que os dados dos estudantes recebam tratamento científico e 

possam retornar para a departamentalização institucional como subsídio capaz de auxiliar a 

atuação dos gestores e técnicos no planejamento, execução financeira, monitoramento, 

avaliação ou na implementação curricular.   

A contribuição da rede como formuladora de estudos e pesquisas não restringirá seus 

benefícios à comunidade interna, sem dúvidas expandirá para a comunidade externa 

cumprindo com o papel de educação comprometida com a condição territorial da região de 

seus campi, conforme estabelece as normativas institucionais. 

A saber, o território é concebido, segundo Silva (2009, p. 35-36), não só por sua 

mesorregião, mas também por valores socioculturais que ocorrem em determinado tempo e 

espaço, “Ouvir e articular as demandas do território nos quais essas instituições estão 

inseridas, com suas possibilidades científicas e tecnológicas, tendo como foco a melhoria da 

qualidade de vida, a inclusão social e a construção da cidadania, é imprescindível”. 

Quiçá em meio às diversas atividades que estamos imersos no dia a dia de trabalho ou 

em decorrência da fragmentação, do esfacelamento, ou ainda, do déficit de reconhecimento da 

assistência estudantil enquanto segmento de saber-poder-fazer institucional, temos permitido 

que a assistência estudantil- que por lógica de representação e importância deveria ocupar no 

campus a mesma linha de equivalência às gerências de ensino e administração, e não sob a 
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hierarquia da primeira como, comumente o é -, sofra abstinência em traçar sua identidade, seu 

perfil intelectual e pró-ativo na esfera do saber-poder profissional dos campi do IFTO. A 

partir desta concepção orgânica-estrutural, intui-se um novo paradigma para a assistência 

estudantil. 

No que tange a análise socioeconômica e acompanhamento social, o PESCAR, em 

termos de necessidades, expectativas, interesses, aspirações e potencialidades irá atender as 

condições de trabalho do assistente social e do todo complexo gerencial da assistência 

estudantil, permitindo mais transparência, agilidade, eficiência e sustentabilidade nos 

processos táticos e estratégicos da assistência estudantil do IFTO.  

Senão deixamos a seguinte reflexão: Considerando o comprometimento holístico com 

a totalidade que circunda os estudantes e rede familiar, a nossa práxis tem sido conservadora 

ou transformadora no que concerne ao esforço da permanência e êxito dos estudantes da rede 

de educação do Instituto Federal do Tocantins.  
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RESUMO: Vivemos em mundo repleto de inovações tecnológicas, a cada dia, novas e 
variadas formas de informação e comunicação invadem nossas vidas e integram-se a elas. 
Nesse mundo cada dia mais tecnológico, vários instrumentos vem desempenhando importante 
função na educação da sociedade moderna, a exemplo; temos os programas educativos ou 
programas educacionais que podem servir como ferramentas de auxílio ao professor no 
processo ensino-aprendizagem. O tema deste trabalho é proeminente, pois tem como objetivo 
principal uma análise da contribuição dos softwares utilizados na educação pública, não como 
forma de substituição dos métodos tradicionais e sim como um recurso de apoio aos 
professores. Na pesquisa foi utilizado o método de abordagem construtivista, onde se utilizou 
o computador e diversos softwares como ferramenta de construção do conhecimento no 
cotidiano escolar. Utilizou-se, ainda, como método de procedimento os métodos de pesquisas, 
monográficos e avaliação. Inicialmente, realizamos uma pesquisa dos programas educacionais 
disponíveis no mercado que serviram de apoio na atividade docente. Procedeu-se uma 
investigação com os profissionais da educação sobre suas opiniões, mediante o uso dos 
softwares como ferramentas de contribuição e formação do conhecimento dos alunos. O 
trabalho desenvolvido propiciou-me compreender a importância da educação e dos programas 
educacionais na formação de nossos alunos. A utilização de programas digitais na educação 
pode se tornar difícil pelo fato de ainda não ternos uma proposta pedagógica que insira tais 
ferramentas no apoio ao Ensino Fundamental existente. 
Palavras–chave: inovações tecnológicas, educação pública, ferramenta, proposta pedagógica 
 

SOFTWARE: Use of Educational Programs like Aid Instruments in the 
Teaching Practice Aiming the Advancement of Education in Public Schools 
 
ABSTRACT: We live in world full of technological innovations, every day, new and varied 
forms of information and communication invade our lives and integrate them. In this world 
every day more technological, various instruments has played an important role in the 
education of modern society, such as; We have educational programs or educational programs 
that can serve as aid to the teacher in the teaching-learning process tools. The theme of this 
work is outstanding, as its main objective a contribution from the analysis of the software 
used in public education, not as a way to replace traditional methods but as a support resource 
for teachers. In the research we used the constructivist approach method, which was used the 
computer and various software as a construction tool of knowledge in everyday school life. It 
used also as the method of procedure research methods, monographs and review. Initially, we 
conducted a survey of educational programs available in the market that served as support in 
teaching activity. We proceeded to an investigation with education professionals about their 
views through the use of software as a contribution of tools and training of students' 
knowledge. The work led me to understand the importance of education and educational 
programs in the education of our students. The use of digital programs in education can be 
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difficult because not yet suits a pedagogical proposal to insert such tools to support the 
existing elementary school. 
KEYWORDS: technological innovations, public education tool, pedagogical proposal 
 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho faz uma abordagem sobre o avanço das tecnologias e seu uso em 

benefício da educação. Sendo essa junção (tecnologia e educação), definida como: 

“informática educacional” se tratando de uma nova área em desenvolvimento, na qual está se 

ampliando através de inúmeras pesquisas. Ela pode ser compreendida como apropriação das 

Tecnologias da Informação - TI pela Educação Escolar, ou seja, a informática fazendo parte 

do cotidiano escolar na medida em que serve como instrumento de apoio ao desenvolvimento 

de atividades que melhoram a aprendizagem.  

Nas últimas décadas, a tecnologia vem realizando profundas transformações na 

sociedade. A evolução dessa tecnologia deu origem a um mundo globalizado e tecnológico, 

no qual para alcançar a inclusão social é necessário dominar inúmeras competências e 

habilidades. Pois, Silveira (2001) afirma que a exclusão digital impede que se reduza a 

exclusão social, ou seja, quem está longe do ambiente digital ficará fora das informações 

sociais.  

Vivemos em mundo repleto de inovações tecnológicas, a cada dia, novas e variadas 

formas de informação e comunicação invadem nossas vidas e integram-se a elas. Nesse 

mundo cada dia mais tecnológico, vários instrumentos vem desempenhando importante 

função na educação da sociedade moderna, a exemplo; temos os softwares educativos ou 

programas educacionais que podem servir como ferramentas de auxílio ao professor no 

processo ensino-aprendizagem.  

Nesse contexto, torna-se nítido a importância da utilização dos softwares como 

ferramentas educacionais. A cada ano surgem novos programas que melhoram a qualidade 

dos processos de ensino e de estudo. Na educação existe uma experimentação constante de 

recursos, onde métodos didático-pedagógicos são combinados aos tecnológicos para tornar a 

aprendizagem e, porque não dizer a auto-aprendizagem mais eficiente.  

Tal pesquisa torna-se relevante para a educação, pois contribui para uma sociedade que 

precisa de novos métodos de ensino, ou seja, para a aquisição de uma educação pública de 

melhor qualidade, através da utilização segura e sólida dos programas educacionais. 

Na atual sociedade educacional já existem diversos softwares comerciais e livres, 

desenvolvidos para serem utilizados em sala de aula para auxiliar a prática docente, de 

maneira simples e eficaz se comparado aos métodos tradicionais de ensino utilizados pelos 
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docentes na maioria das escolas públicas. Por isso, ressaltamos a importância em se 

modernizar as escolas públicas por meio da utilização de programas digitais que possam se 

agregar aos já tradicionais métodos de ensino para melhorar ainda mais a qualidade do ensino 

nessas instituições.  

Conforme menciona Ferreira (1998), um dos elos mais importante neste processo são os 

professores, que precisarão decidir como irão atuar nesta revolução tecnológica. Pensar que a 

tecnologia, principalmente o computador e a Internet, substituirão os professores e que não 

devemos nos preocupar com a formação de novos professores, já é um sintoma exagerado 

pelos mais iniciados nestas tecnologias, só o uso das tecnologias como ferramentas não será 

suficiente para dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem. 

Pois, é evidente que existem recursos (softwares) eficazes e baratos, que podem ser 

utilizados na sala de aula, como ferramentas para auxiliar o docente, de forma inovadora e 

simples, porém eficiente. Objetivando um melhor aproveitamento da educação, tirando o 

mecanicismo e as técnicas obsoletas que ainda prevalecem no cotidiano escolar das 

instituições da rede pública.  

O tema deste trabalho é proeminente, pois tem como objetivo principal uma análise da 

contribuição dos softwares educacionais utilizados na educação pública, não como forma de 

substituição dos métodos tradicionais e sim como um recurso de apoio aos professores. 

Favorecendo com isso, não só alunos, mas professores e, também, toda a sociedade.  

O presente estudo ressalta, ainda, a importância dos softwares dentro do ambiente 

escolar justificando a utilização dos mesmos como instrumentos para auxiliar o docente na 

sua prática pedagógica. Analisamos, também, o atual contexto escolar das escolas públicas e 

de que formar os programas são utilizados em sala de aula. 

Diante dessa realidade, buscou-se respostas para as seguintes perguntas: Quais 

resultados seriam alcançados no ambiente escolar com a empregabilidade dos softwares? 

Quais os motivos que impedem o uso dos programas por parte da maioria dos professores? O 

que fazer para possibilitar a utilização dos softwares educacionais nas escolas públicas? E, 

também, apresentar propostas para viabilizar e intensificar o uso dos programas digitais pelos 

professores nas escolas públicas visando o avanço da educação e a melhoria na qualidade do 

processo ensino-aprendizagem. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi elaborado seguindo uma abordagem qualitativa, sendo um 

estudo baseado em livros digitais e diversas outras fontes disponíveis, assim, estabelecendo 
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uma pesquisa bibliográfica, sendo que no decorrer do trabalho foram feitas pesquisas de 

campo nas escolas públicas do município de Eirunepé para dar melhor ênfase em todo 

trabalho. A linha de pesquisa utilizada foi Educação e a Informática. 

Na pesquisa foi utilizado o método de abordagem construtivista, onde se utilizou o 

computador e diversos softwares como ferramenta de construção do conhecimento no 

cotidiano escolar.  

 Utilizou-se, ainda, como método de procedimento os métodos de pesquisas, 

monográficos e avaliação. Inicialmente, realizamos uma pesquisa dos programas disponíveis 

no mercado que serviram de apoio nas atividades educativas.  

Procedeu-se uma investigação com os profissionais da educação sobre suas opiniões, 

mediante a utilização dos programas como ferramentas de contribuição e formação do 

conhecimento dos alunos. 

Como método de avaliação utilizou-se uma ficha, para colher informações diversas, 

sobre o desempenho, funcionalidade, aspectos técnicos entre outras características dos 

softwares selecionados e utilizados em sala de aula. Tais características foram avaliadas pelo 

educador e/ou pelo profissional de tecnologia, obtendo com isso um “Raio X” do software 

utilizado, além de especificações que mostraram sua eficácia ou não, para serem usados ou 

não, dentro do ambiente escolar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o desenvolvimento da pesquisa ficou claro a importância da utilização dos 

softwares em sala de aula e a contribuição significativa que os mesmos trazem para o 

processo ensino-aprendizagem. Segundo Almeida (apud TAVARES, 2001) os computadores 

propiciam representar e testar ideias e hipóteses que levam a construção de um mundo 

abstrato e simbólico, ao mesmo tempo em que introduzem diferentes formas de atuação e de 

interação entre as pessoas.  

Os softwares educacionais bem estruturados apresentam inúmeras vantagens 

educacionais, entre elas destacam-se: o uso da tecnologia facilita o interesse dos alunos pelo 

conteúdo ministrado, aumento significativo da capacidade de absorção dos conteúdos, além 

disso, ele pode ser utilizado de modo efetivo para o treinamento de outras habilidades como a 

atenção. E não apenas como processamento temporal auditivo Rice (apud MURPHY, 2008) 

fatores esses vivenciados pelos alunos diariamente.  

Sabemos que o auxilio tecnológico na educação por meio dos softwares matemáticos 

analisados não substitui e nunca substituirá o professor, mas terá um papel de destaque para 
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uma educação de qualidade. Moreira (apud TREVELIN, 2007) aponta que o processo de 

ensino-aprendizagem não é composto apenas pela figura do professor, apresentando mais três 

variáveis que merecem destacada atenção: o aluno, o conteúdo e o ambiente educacional cada 

um exercendo seu grau de influencia dependendo do contexto. 

Assim sendo, os softwares podem ser utilizados como ferramentas auxiliadoras no 

processo educacional e não devem ser usados como instrumento de substituição dos meios 

atuais. Pois, Valente (apud AMATE, 2007) ressalta que os softwares utilizados nas escolas 

não devem substituir as atividades educacionais já existentes – ele não deve ser simplesmente 

uma versão computadorizada dos atuais métodos de ensino. Entende-se que o computador em 

conjuntos com os softwares educacionais matemáticos devem ser uma ferramenta de 

complementação, de aperfeiçoamento e de possíveis mudanças na qualidade de ensino. 

Portanto, cabe ao professor a tarefa de analisar quais as ferramentas que lhe serão úteis 

no desenvolvimento de seu trabalho diário, pois existem vários programas intitulados 

educacionais, mas nem todos trazem benefícios para os educandos. 

 

CONCLUSÕES 

Esse trabalho visa preparar e informar os professores dos Ensinos Fundamental, Médio, 

profissionalizante e em cursos livres ou treinamentos técnicos. Espera-se contribuir no 

planejamento e na implementação do projeto pedagógico de cursos de informática ou 

computação nas escolas públicas. Entre suas funções estão o desenvolvimento e a execução 

de atividades relacionadas à informática com os alunos. Auxiliar a escolher os softwares que 

serão usados e a metodologia a ser aplicada levando em consideração o perfil de cada turma. 

O trabalho desenvolvido propiciou-me compreender a importância da educação e dos 

programas educacionais na formação de nossos alunos. 

A utilização de software na educação pode se tornar difícil pelo fato de ainda não ternos 

uma proposta pedagógica que insira tais ferramentas no apoio ao ensino fundamental 

existente. 

É importante que se divulgue os benefícios que a tecnologia pode trazer à educação, 

mas também é importante que se invista mais na formação dos docentes para que se possa 

implantar com êxito esses recursos nos planos políticos pedagógicos. 

Há a necessidade de divulgação dos critérios de avaliação do software para as equipes 

pedagógicas das escolas, afim de ensinar uma forma técnica de avaliar um sistema de ensino e 

também de incentivar o uso destes recursos na educação fundamental. 



 

12062 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

Durante a elaboração desse trabalho ficou clara a carência de programas com fins 

educativos e de boa qualidade no mercado. E esse fato se dar devido não haver na maioria dos 

projetos de desenvolvimento, um professor ou pedagogo na equipe de trabalho, que tenhas os 

conhecimentos necessários para o desenvolvimento das funcionalidades educacionais do 

sistema. 

Desde a sua criação aos dias atuais, os softwares educacionais têm sofrido acentuadas 

modificações, tanto no processo de seu desenvolvimento quanto na qualidade do produto final 

como na sua aplicabilidade, pois os mesmos devem ter objetivos didáticos, que desperte o 

interesse dos alunos pelas aulas, aguce a descoberta do novo e favoreça a expansão do 

conhecimento. 

A educação vem utilizando a expansão e o barateamento dessa tecnologia em seu favor, 

através de programas do Governo Federal, em convênio com o Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), implantou o Programa Nacional de Informação na Educação. No Estado do 

Paraná, foi criado o Paraná Digital que está atuando nas escolas, com a implantação de 

laboratórios de informática. 

No Estado do Amazonas existe o projeto Inclusão Digital, gerenciado pelo Centro de 

Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM), que beneficia alunos                                                                    

e professores em todos os municípios do interior do Estado. 

Esses são exemplos de projetos que precisam ser incentivados e intensificados, pois 

contribuem significativamente para a utilização dos softwares em sala de aula e no cotidiano 

de todos. 
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STARTUP E INOVAÇAO: INOVANDO NA FORMA DE PENSAR E 
DECRETANDO O FIM DAS VELHAS IDEIAS 
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RESUMO: Este documento apresenta a metodologia Design Thinking que visa proporcionar 
uma inovação na forma de pensar, composta por um ciclo de etapas que compreendem 
inspiração, ideação e implementação. Partindo do princípio de que atualmente tem-se 
mostrado em ascensão o termo inovação em conjunto com o grande número de Startups e a 
grande procura das empresas para se adaptar as novas tecnologias e criar diferenciais 
competitivos no meio em que atuam, a estruturação deste artigo se baseou na metodologia de 
pesquisa de literatura e estado da arte da área de inovação e startup aplicada aos alunos de 
Administração do IFMA – Campus Bacabal-MA.    
Palavras–chave: ideação; implementação; inspiração 
 

 
STARTUP AND INOVATTION: INOVATTING IN THINKING FORM 
AND DECREING THE END OF OLD IDEAS  
 
ABSTRACT: This paper presents the Design Thinking methodology that aims to provide a 
breakthrough in thinking, consisting of a cycle of steps that include inspiration, ideation and 
implementation. Assuming that it has currently shown on the rise to the term innovation 
together with the large number of startups and large enterprises looking to adapt new 
technologies and create competitive advantages in the environment in which they operate, the 
structure of this article is based on research methodology literature and state of the art in the 
areaof Innovation and  
KEYWORDS: ideation; implementation; inspiration 
 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa apresentar alguns resultados colhidos em relação a criação de 

Startups no IFMA – Campus Bacabal e os motivos que levam as empresas a inovar e expor o 

modelo de inovação baseado no pensamento dos Designers e suas etapas. Estas ferramentas 

foram trabalhadas com os alunos do curso integrado em Administração do IFMA, Campus 

Bacabal. Segundo Brown (2010), as empresas na atualidade não estão habituadas a abordar 

novas ideias, pois acabam restringindo-as aos modelos de negócios já existentes pelo fato de 

que os modelos de negócios tradicionais são incrementais, previsíveis e fáceis de serem 

copiados, ao contrário de novas ideias que geram a incerteza. Assim, o Design Thinking tem 

muito a oferecer ao mundo de negócios, pois oferece ferramentas de diferenciação ao projetar 

produtos e negócios voltados para atender necessidades diretas dos seus usuários e clientes. 

Esta experiência tem como objetivo proporcionar uma nova perspectiva de inovação 

tanto para novos negócios quanto para negócios já existentes, mas que tendem à estagnação 
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do mercado. Para promover uma mudança no processo criativo de produtos ou modelos de 

negócio, objetivamos apresentar aos nossos alunos ciclos de inspiração como fator 

preponderante de criatividade e diferenciação, ideação como processo de buscar soluções 

incomuns que sejam geradas pelo grupo, e implementação através de ciclos curtos de 

produção, entrega e validação, que possam gerar produtos rapidamente e com alto grau de 

aceitação dos consumidores do produto ou serviço.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Startup 

Conforme Gitahy (2011) a partir de 1990 começou a se popularizar o conceito “startup” 

em empreendedorismo, quando surgiu a “bolha” da internet nos Estados Unidos. Entretanto, 

somente no período de 1999 a 2001 que o termo começou a ser difundido no Brasil. 

Atualmente o conceito startup pode ser definido de diversas maneiras: 

É uma empresa em fase embrionária, geralmente no processo de 
implementação e organização das suas operações. Pode não ter ainda iniciado 
a comercialização dos seus produtos ou serviços, mas já está a funcionar ou, 
pelo menos, em processo final de instalação (TABORDA, 2006) 
 

Para Blank (2006), Startup é uma organização formada para pesquisar um modelo de 

negócio que possa ser repetido e escalável. Desta forma, para ter uma ideia de estabilidade é 

necessário estimar se para o crescimento do negócio será indispensável um aumento de capital 

e/ou pessoal na mesma proporção. 

Ries (2011) também traz sua contribuição ao referir que uma Startup é uma instituição 

humana designada a entregar um novo produto ou serviço sobre condições de extrema 

incerteza, algo que se pode reproduzir repetidamente em grande quantidade com grande 

ganho de produtividade, também conhecido como produção em massa. Para tanto, foi criado 

um conceito de Startup Enxuta (Lean Startup) onde o objetivo de uma startup consiste em 

validar um modelo de negócios e não executá-lo com eficiência. Ou seja, o negócio consiste 

em um conjunto de hipóteses que necessitam ser validadas ou repudiadas rapidamente, em 

ciclos curtos que geram produtos entregáveis que validam o negócio e o seu suposto mercado 

de consumo. 

Para o especialista em Startup Gitahy (2011), Startup é um modelo de empresa jovem 

em fase de construção de seus projetos, que está vinculada fortemente à pesquisa, 

investigação e desenvolvimento de ideias inovadoras, no qual se encontra um grupo de 

pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições 

de extrema incerteza. 
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Etapas do Design Thinking  

Brown (2009) menciona que os projetos de design possuem algumas restrições, que 

afetam a disposição e a aceitação que compõem as etapas do Design Thinking. Algumas 

restrições descritas estão ligadas a três critérios: praticabilidade (o que em um futuro próximo 

é possível ser funcional), viabilidade (o que se encaixa ao modelo de negócios da 

organização) e desejabilidade (que desperte o interesse e faça sentido para as pessoas), 

tornando-se ideal buscar um equilíbrio entre ambas as restrições. 

Desta forma busca-se através da empatia idealizar a solução partindo do princípio de 

múltiplas perspectivas concebidas pela visão de cada envolvido no projeto. Ao abordar as 

pessoas como principal foco do projeto, os designers ou idealizadores passam a imaginar 

soluções que são prioritárias, desejáveis e que contemplem as necessidades apontadas ou 

ramificadas. 

 

FIGURA 1 -Processo design thinking adaptado. Fonte: BROWN, 2008. 
 

Na figura 1 é possível verificar o ciclo produtivo do Design Thinking, que inicia com 

um grande investimento em Inspiração, seguido de ciclos de ideação e pôr fim a 

implementação incremental de uma ideia. 

Inspiração 

A primeira fase do processo de Design Thinking é chamada Imersão. Nesse momento a 

equipe de projeto, no caso os alunos, aproximam-se do contexto do problema, tanto do ponto 

de vista da empresa (o cliente) quanto do usuário final (o cliente do cliente) (VIANNA, 2012, 

p. 21). 

Nesta etapa são identificados e coletados insights (insight pode ser considerado uma 

oportunidade gerada a partir de uma observação pessoal) a partir do momento em que se 

coloca no lugar de outra pessoa, ou seja, quando se assume uma postura empática. Este 
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processo auxilia a entender o negócio diante dos olhos do consumidor estabelecendo uma 

proposta de valor: 

A Imersão Preliminar, portanto, tem como finalidade definir o escopo do 
projeto e suas fronteiras, além de identificar os perfis de usuários e outros 
atores-chave que deverão ser abordados. Nesta fase, e possível também 
levantar as áreas de interesse a serem exploradas de forma a fornecer insumos 
para a elaboração dos temas que serão investigados na Imersão em 
Profundidade (VIANNA, 2012, p. 22). 

Normalmente a equipe desconhece o tema, sendo a Imersão Preliminar responsável por 

auxiliar no conhecimento do problema, visando aproximar os indivíduos ligados ao projeto ao 

problema a ser trabalhado, o que proporciona novas perspectivas sob o mesmo através do 

entendimento inicial dos usuários, da identificação dos perfis dos principais envolvidos, entre 

outros. 

Para tanto, após estar compreendido o problema, a próxima etapa consiste em conhecer 

os usuários e os perfis dos principais envolvidos, no qual se deve buscar aprofundar o tema 

por meio de uma imersão em profundidade, que visa identificar comportamentos e mapear 

padrões e necessidades:  

Essa pesquisa consiste em um mergulho a fundo no contexto de vida dos 
atores e do assunto trabalhado. Geralmente, procura-se focar no ser humano 
com o objetivo de levantar informações de quatro tipos: O que as pessoas 
falam? Como agem? O que pensam? Como se sentem? (VIANNA, 2012, p. 
36). 

Assim, as etapas de imersão preliminar e imersão em profundidade são determinantes 

no processo de análise e síntese das informações, uma vez que os dados coletados por meio 

dos insights gerados na etapa de inspiração favorecem uma maior compreensão sobre o 

problema. 

Ideação 

Na ideação todas as oportunidades (insights) observadas na etapa de inspiração são 

trabalhadas através da síntese de informações, que possuem como objetivo refinar as 

oportunidades e gerar ideias para o projeto. A partir da descoberta das necessidades, 

identificadas na primeira etapa, buscou-se em sal de aula explorar possibilidades para 

melhorar o conceito da ideia por meio de técnicas de coo criação preferencialmente 

trabalhadas em conjunto com os discentes:  

Brainstorming e uma técnica para estimular a geração de um grande número 
de ideias emum curto espaço de tempo. Geralmente realizado em grupo, e um 
processo criativo conduzido por um moderador, responsável por deixar os 
participantes a vontade e estimular a criatividade sem deixar que o grupo 
perca o foco (VIANNA, 2012, p. 101). 

Outra técnica empregada na validação das ideias geradas consiste na ferramenta de 

análise estratégica Matriz de Posicionamento, que tem como objetivo amparar o processo de 
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decisão através do entendimento mais eficiente dos benefícios e desafios de cada solução. 

Desta forma, as ideias com potencial mais elevado são selecionadas para seja desenvolvido 

um protótipo desta solução. 

O Design Thinker, portanto, dá forma a um pensamento que contribui no processo do 

pensamento divergente criando alternativas distintas. Porém, Brown (2010) menciona que 

somente acumular alternativas não passa de um exercício, sendo necessário que na etapa de 

ideação sejam selecionadas as melhores ideias e convertidas em algo tangível, passando da 

geração para a resolução de ideias, até a etapa de prototipagem. 

Implementação 

O Design Thinking trabalha intensamente a criação de oportunidades, ou melhor, 

hipóteses, que são resultado de sessões de criatividade que criam e reciclam o conhecimento 

gerado pela prototipagem. Os protótipos desenvolvidos têm como objetivo ir além dos 

pressupostos que bloqueiam soluções eficazes e realmente inovadoras (BONINI; ENDO, 

2010, p. 4). Na lógica da Startup Enxuta (Lean Statup) quanto antes o produto ou serviço 

puder ir ao mercado, com uma amostra do que é o produto -conhecida como Mínimo Produto 

Viável (MVP), antes suas fragilidades serão expostas e melhoradas, em ciclos curtos de 

desenvolvimento, exposição ao mercado, retorno dos usuários para retroalimentação do 

desenvolvimento. Essas fragilidades podem ser tanto da forma de entregar o produto ou 

serviço, da própria concepção do produto, de custo X benefício ou simplesmente do modelo 

de negócio.  

Criação e desenvolvimento de protótipos do projeto fazem parte da etapa de 

implementação, no qual a partir das ideias geradas na ideação são colocadas em práticas ações 

para tornar tangível e dar forma a ideia.  

A maior parte dos projetos de DT fracassa no momento da implementação. 
Eles podem são ser viáveis do ponto de vista tecnológico nem 
financeiramente rentáveis ou ainda porque a empresa não consegue levá-los 
ao mercado com sucesso (NAKAGAWA, 2014, p. 3).  

Segundo Bonini e Endo (2010), ao contrário de modelos tradicionais onde os protótipos 

visam tornar mínimo os riscos e a classificação do potencial de lucratividade, estes protótipos 

abordados auxiliam a adaptar e melhorar as ideias de maneira ágil e sem necessidade de 

grandes investimentos, buscando aprendizado rápido sob os pontos fortes e fracos da ideia, 

além da identificação de novos rumos e redução das chances de fracasso: 

A experimentação é, para nós, parte inseparável do processo de construção 
do raciocínio. Ela nos permite externar ideias de maneira que possam ser 
absorvidas e complementadas por outras pessoas enquanto são concebidas. 
Assim, construímos e pensamos juntos. A capacidade de as pessoas 
apresentarem o que pensam de forma rica e envolvente é um catalisador 
fundamental do processo de inovação. E os protótipos são os meios que 
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permitem que isso aconteça de maneira tangível e com menor perda de 
significado possível entre o que foi imaginado e o que está sendo comunicado 
(TENNYSON, 2012, p. 115). 

Desta forma, os protótipos através da implementação e experimentação do Design 

Thinking propiciam falhar cedo e aprender lições preciosas com os erros, consentindo o 

aprimoramento da proposta e melhoria continua da solução até o lançamento final: 

Um modelo mais experimentador não é só mais inteligente e menos 
arriscado. Ele representa a única maneira de um negócio conseguir se adaptar 
com relevância na velocidade que o mercado varia nos dias de hoje. De um 
lado algumas empresas ainda relutam em encarar a experimentação constante 
como parte de sua estratégia de desenvolvimento. Do outro, muitos 
concorrentes dessas empresas já abraçaram essa cultura de valor que tem 
como sua principal resultante a injeção constante de inovações de alto 
impacto no mercado (TENNYSON, 2012, p. 117). 

Ressalta-se que os protótipos têm como objetivo testar e validar hipóteses, mas para que 

um protótipo funcione deve ser considerada a possibilidade de falha. Diferente do que muitos 

acreditam, falhar não significa perder e sim é uma forma de corrigir erros e adequar o 

protótipo, o que em muitos casos é o fator crucial que leva a solução ao sucesso. 

Após a revisão da bibliografia e a proposição do Design Thinking como base para o 

processo de inovação, é plausível evidenciar as etapas essenciais para o desenvolvimento 

desta metodologia e que paralelamente definem a sua eficiência. Com um novo enfoque esta 

influente ferramenta contempla todo o processo de inovação, deste a visualização de insight a 

partir da utilização da empatia, bem como a visualização de potenciais oportunidades que 

agreguem valor para o usuário. Além disso, envolve a filtragem e a geração de ideias 

baseados nos insights e no desenvolvimento de ideias com protótipos. 

Esta metodologia possui uma visão otimista, construtiva e experimental, focada na 

resolução de necessidades dos usuários com relação a produtos e serviços. Ainda, contribui, 

principalmente, com o modo em que é abordado o problema, através de ferramentas que 

proporcionem agrupar as necessidades que nortearão o procedimento de criação de 

oportunidades desejáveis aos usuários, sendo mercadologicamente viáveis e tecnicamente 

possíveis de serem desenvolvidas. 

O Designer Thinker busca continuamente por soluções específicas e focadas no usuário, 

possuindo um papel fundamental no processo, no qual busca criar hipóteses e utilizar de seu 

conhecimento para inventar soluções eficazes a partir do pensamento abdutivo. A partir deste 

princípio, a rápida prototipagem e transformação da ideia em algo mais tangível favorece um 

ambiente de aprendizagem e implementação, bem como oportuniza a seleção de soluções que 

causem maior impacto e que atendam às necessidades esperadas. 
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Logo, o Design Thinking é uma grande oportunidade para ser adotada pelas empresas 

nascentes (startups) e pelas empresas já estabelecidas em Bacabal, tendo em vista seus 

resultados inovadores; a sua possibilidade de diferenciação por meio da forma como a 

metodologia é empregada, o que facilita a implementação de novos produtos e serviços; e, sua 

disposição no mercado, uma vez que todas as etapas do processo envolvem os consumidores, 

que testam e autenticam cada etapa do desenvolvimento. 

Apesar de tudo isso, ainda existe uma grande barreira das empresas aplicarem esta 

metodologia no seu cotidiano em razão deste processo exigir determinadas habilidades e 

competências muito específicas, bloqueando a execução em áreas internas das empresas, fato 

que pode ser resolvido com capacitação e incorporação da metodologia no processo 

educacional, contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico não só de Bacabal, mas 

também de todos os municípios vizinhos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após todas estas fases, chegamos ao resultado final, ou seja, os alunos do IFMA 

Bacabal criaram dez Startups e já estão oferendo os seus serviços à comunidade empresarial, 

através dos eventos ocorridos na cidade, conforme evidências anexas.      
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EVIDÊNCIAS MATERIAIS – ALUNOS COM O NOSSO AUXÍLIO, EXPONDO AS 

STARTUPS NO EVENTOS A EMPRENDEDORES E COMUNIDADE BACABAL – 

MA 
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CONCLUSÕES 

O presente trabalho buscou demonstrar o papel que a metodologia Design Thinking 

pode proporcionar às empresas nascentes (startups), visando à inovação bem como sua 

aplicação em empresas já existentes. 

Apesar de tudo isso, ainda existe uma grande barreira das empresas aplicarem esta 

metodologia no seu cotidiano em razão deste processo exigir determinadas habilidades e 

competências muito específicas, bloqueando a execução em áreas internas das empresas, fato 

que pode ser resolvido com capacitação e incorporação da metodologia no processo 

educacional, contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico não só de Bacabal, mas 

também de todos os municípios vizinhos. 
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RESUMO: O principal requisito para o sucesso empresarial é a existência, por parte do 
empresário, de uma conduta empreendedora, ou seja, a capacidade de identificar 
oportunidades e transformá-las em projetos exequíveis, para os cenários percebidos, com o 
mínimo de risco. Assumir riscos é inerente ao estado de ser empreendedor. O objetivo geral 
deste trabalho é conhecer os fatores de sucesso e malogros das micro e pequenas empresas 
situados na cidade de Buriticupu-MA, identificando as características dos seus 
empreendedores, as práticas operacionais e os fatores que contribuíram para os melhores 
resultados dessas empresas. Além disso, estudar a forma como as micro e pequenas empresas 
são classificadas, a sua importância no contexto econômico, o seu posicionamento estratégico 
e   seus problemas. Investigar os fatores de sucesso e malogro empresarial referenciados na 
bibliografia. O estudo foi concentrado entorno de 50 empresas da cidade, usando-se como 
instrumento para coleta de dados o questionário, entrevista e a observação. O processo de 
análise utilizado percorreu os seguintes estágios: sistematização dos instrumentos de pesquisa 
e dados de fontes secundárias; aplicação dos instrumentos de pesquisa e análise da frequência 
dos dados coletados através do questionário. Os fatores investigados através dos questionários 
disseram-se relevantes para o sucesso empresarial, porém deve haver outros determinantes. 
Também encontraram fatores nas empresas de menor resultado, esses considerados sim, 
fatores de malogro. Como diferencial de sucesso e malogro está o modo de fazer as coisas 
pelos dirigentes e funcionários dessas empresas. Os conhecimentos administrativos 
necessários ao sucesso de uma organização estão também apresentados.  

Palavras–chave: empreendedorismo, inovação, riscos. 
 

 
SUCCESSES AND FAILURES BUSINESS: entrepreneurs Buriticupu-MA 
 
ABSTRACT: The main requirement for business success is the existence, by the businessman, an 
entrepreneurial behavior, ie the ability to identify opportunities and turn them into feasible projects for 
the perceived scenarios, with minimal risk. Taking risks is inherent in the state of being an 
entrepreneur. The aim of this study is to know the factors of success and failures of micro and small 
enterprises located in the city of Buriticupu-MA, identifying the characteristics of the entrepreneurs, 
operating practices and the factors that contributed to the better results of these companies. Also, study 
how micro and small businesses are classified, their importance in the economic context, its strategic 
position and its problems. Investigate the success and business failure factors referenced in the 
bibliography. The study was concentrated around 50 companies of the city, using as instrument for 
data collection questionnaire, interview and observation. The review process used come the following 
stages: systematization of the research tools and data from secondary sources; application of research 
instruments and analysis of the frequency of the data collected through the questionnaire. Factors 
investigated through the questionnaires said they were relevant for business success, but there must be 
other determinants. They also found factors in low-income businesses, those considered so, failure 
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factors. How successful differential and failure is the way to do things by officers and employees of 
these companies. Administrative knowledge necessary for the success of an organization are also 
presented. 
 
KEYWORDS: entrepreneurship, innovation, risk. 
 

INTRODUÇÃO 

As pequenas empresas possuem um papel fundamental na economia dos países, pois 

estimula a competição, aumenta a produtividade e os investimentos em tecnologia e qualidade 

e impulsiona a demanda por colaboradores. 

  De acordo com o SEBRAE (apud TACHIZAWA 2002): 

 No Brasil o número de pequenos empreendimentos aumentou significativamente, 
sendo que de 1995 para 2000 o número de estabelecimentos passou de 1,73 milhão 
para 2,16 milhões - cerca de 98,7% do total de empresas existentes no país. Hoje 
elas representam um universo de 4,5 milhões de estabelecimentos industriais, 
comerciais e de serviços, são responsáveis por 48% da produção nacional, 42% do 
pessoal ocupado na indústria; 80,2% dos empregos no comércio, 63,5% da mão-de-
obra do setor de serviços e cerca de 21% do Produto Interno Bruto é gerado por 
essas empresas. 

Apesar de todos estes números a seu favor a matemática que contabiliza o fechamento de novos 

empreendimentos também é bastante significativo, e nada interessante, o malogro das empresas é alvo 

de grande discussão, estudo e teorias, e em todas elas há um consenso, falta de planejamento 

(financeiro, mercadológico, tecnológico e de conhecimento na área). 

Santana, (1993 apud VIAPIANA, 2001), registra o seguinte comentário a este respeito: 

A questão da micro e da pequena empresa sempre inquietou os meios 
governamentais, que, por isso, buscam mecanismos para protegê-las. Mesmo assim, 
por diversos fatores, a “mortalidade” nesse segmento, principalmente no primeiro 
ano de existência, situa-se em torno de 50%, sendo que somente 20% sobrevivem 
após cinco anos (Santana, 1993). De acordo com o mesmo autor, pesquisas do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae -  mostram que 
o insucesso muitas vezes é resultado da falta de habilidade nos campos 
administrativo, financeiro, mercadológico e tecnológico, ou da não-utilização desses 
instrumentos. Ainda, o fracasso também pode estar ligado à instabilidade 
econômica, à falta de dinheiro dos consumidores, à escassez de recursos próprios e à 
saturação do mercado.  

Como se vê, ao mesmo tempo em que temos números significativos e impulsionadores na 

economia, inquieta-se em saber que a cada ano as micro e pequenas empresas recém-nascidas, 

dificilmente irá celebrar sua boda de papel.  

Vários são os fatores que impulsionam as pessoas a abrirem uma empresa, querer ser o próprio 

patrão, viu um nicho de mercado ocioso, já conhece o ramo comercial e quer seguir carreira solo, ficou 
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desempregado e precisava sustentar a família e etc. além daqueles que herdaram algum 

empreendimento ou os empreendedores sociais, à estes a Ashoka (apud GAUTHIER, MACEDO E 

LABIAK Jr 2010 p.23) define da seguinte maneira:  

É uma pessoa que traz soluções inovadoras para problemas sociais e ambientais, 
com uma visão antecipada e uma perspectiva diferenciada da maioria da sociedade, 
em que estes empreendedores combinam, pragmatismo, comprometimento e uma 
visão de futuro que antecipa cenários.  

A forma de lançar-se como empreendedor seja ela com o objetivo de fins lucrativos ou sociais 

culmina em um mesmo resultado, mudanças no comportamento da sociedade, transformam ambientes, 

revolucionam espaços, recriam as rotinas, impulsionam e despertam quem está na zona de conforto.  

Certamente que ao analisarmos o passado do homem percebemos que se confunde com as 

características empreendedoras, dentro da ciência da administração podemos citar a construção das 

pirâmides no Egito, o excedente das plantações as margens do Rio Nilo e o surgimento do comércio, 

as estratégias de conquistas de terras por Alexandre “O Grande”, as invenções da máquina a vapor, do 

tear mecânico, do telégrafo, do avião e muito mais, todas estas criações surgiram por uma necessidade 

e/ou uma oportunidade.  

No Brasil, país relativamente novo, quando comparado com os continentes (europeu, asiático e 

africano), tem notado um impulso considerado na iniciativa de abertura de micro, pequenas e médias 

empresas, tendo seu principal primeiro momento no final do período militar, quando o então 

presidente Figueiredo decretou e sancionou a lei 7.256 em 27 de novembro de 1984, também 

conhecida como Estatuto da Microempresa. O auge da atenção à micro e pequena empresa ocorreu na 

Constituição Federal de 1988.  

Em função da problemática, surge a necessidade de serem realizados estudos relativos a esse 

segmento empresarial, o qual será encaminhado por meio da seguinte questão de pesquisa: Quais são 

os fatores de sucesso e malogro das micro e pequenas empresas no município de Buriticupu-MA?  

Em razão desta nova realidade econômica vigente, uma pesquisa nessa área justifica-se para que 

possa contribuir na busca de alternativas, encaminhando soluções para os problemas e diminuindo o 

índice de mortalidade nesse segmento, assim como estabelecendo diferencial de sucesso empresarial. 

Tendo como objetivo geral identificar e analisar os principais determinantes que 

influenciam na mortalidade das pequenas e médias empresas sediadas na cidade de 

Buriticupu-MA, bem como identificar as dificuldades enfrentadas, propor que se construa um 

plano de negócios e analisar o que impulsionou a abertura do empreendimento.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para o alcance dos objetivos propostos o presente trabalho utilizou dos enfoques quantitativo e 

qualitativo de pesquisa. A técnica de coleta de dados utilizada no primeiro momento na pesquisa foi 

do questionário com perguntas fechadas e, no segundo momento, entrevista semi-estruturada.   

      Os dados primários foram obtidos pela aplicação do questionário e entrevista com os 

proprietários de micro e pequenas empresas da cidade de Buriticupu-MA. 

      Os atores desta pesquisa foram compostos pelas micro e pequenas empresas presentes na 

cidade. Salientando que também foi objeto de pesquisa as empresas informais, por acreditar 

que desta maneira poder-se-ia obter dados condizentes com a realidade local, o levantamento 

de dados ocorreu nos meses de outubro de 2014 a fevereiro de 2015.   

      O processo de análise de dados percorreu os seguintes estágios: sistematização dos 

instrumentos de pesquisa e dados de fontes secundárias; aplicação dos instrumentos de 

pesquisa e análise da frequência dos dados coletados através do questionário.   

Na sequência a tabulação dos dados, os relatórios de visitas e a produção e exposição da 

investigação da pesquisa realizada.  

A pesquisa aconteceu no centro comercial de Buriticupu-MA, fazendo uso dos diversos atores 

ali presentes, nos vários tipos de atividades comerciais. O processo envolveu uma aluna bolsista e uma 

colaboradora. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No início do trabalho de campo, com a aplicação do questionário aos empreendedores, as visitas 

aconteceram normalmente, nenhum dos lojistas visitados recusou a atender-nos, todos responderam 

educadamente e de uma maneira bem sincera, com exceção de um empreendedor apenas, relatando 

que o seu ponto comercial não era uma empresa e que não entendia nada de negócios, envolvendo 

despesas, planejamento etc., sendo que essa é sua tarefa diária. 

No decorrer das entrevistas houve reclamações constantes da grande concorrência no 

centro comercial, da falta de funcionário qualificado pelo fato de não haver disponível no 

mercado de trabalho da cidade e também a respeito dos impostos e tributos estabelecido pelo 

governo, relatando que eles prejudicam a lucratividade da empresa por ser cobrada uma taxa 

muito elevada. 
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 Outra surpresa foi de um empreendedor que respondeu basicamente, “não”, a todas as 

perguntas e ainda afirmou que não tem controle de lucro ou prejuízo (ver Gráfico 1), pois, não 

reserva capital para inverti em seu negócio, por tanto, o que ganha em um dia gasta no 

mesmo, outro marco foi à reclamação de muitos empreendedores em seus relatos que no 

começo de seus negócios houve bons resultados tendo um rendimento proveitoso para a 

empresa, só que logo após, suas vendas caíram, deixando de ser novidade para os clientes, 

onde alguns buscando não perdê-los optaram por vender muitas vezes seus produtos pelo 

preço de fábrica, ou seja, não tiveram lucro em suas vendas. Registros contabilizados em 

empresas que funcionam em horário comercial diurno. 

 

Gráfico 1. Calcula o lucro e/ou prejuízo mensalmente. IFMA,2015. 

 
Fonte: pesquisa de campo 2015 

 
  No horário noturno do centro comercial de Buriticupu-MA, nenhum dos 

empreendedores disponibilizava de tempo para responder-nos, por isso foi proposto que 

ambos ficassem com o questionário a sua disposição por 24h, daí veio outro impasse, onde 

aproximadamente 72% dos empreendedores que receberam o questionário, informaram-nos 

que não lembraram ou não disponibilizavam de tempo para responder o material deixado em 

seu poder. 

 Nas visitas aos empreendimentos informais, também nos deparamos com a questão dos 

elevados impostos, não referente ao empreendimento em si (haja vista que são informais), mas sim em 

relação aos preços da matéria prima utilizada no objetivo fim de seu empreendimento, que tem como 

consequência principal nessa área empreendedora o aumento do custo dos produtos que são utilizados 

principalmente pelos comerciantes do ramo alimentício. Os mesmos apresentaram sua localização 
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como dificuldade, pois não possuem locais fixos para a execução de suas vendas tendo como principal 

vulnerabilidade a exposição ao sol e a chuva, além da facilidade de pequenos furtos. 

Em alguns casos houve a afirmação de que seus produtos por serem comprados em outras 

regiões com o preço mais acessível para a revenda acabavam por apresentar defeito, causa de 

reclamação dos clientes que na maioria das vezes devolviam os produtos comprados por apresentar 

defeitos.  

Alguns empreendedores afirmaram ter realizado um sonho, mesmo com as dificuldades 

enfrentadas diariamente por serem vendedores ambulantes. Eles afirmavam ter encontrado em sua 

profissão um trabalho melhor que os realizados anteriormente, sendo que os mesmos disseram não 

possuir o controle de suas despesas e seus estoques (ver Gráfico 2), ou seja, eles não utilizam de 

cadernos ou computadores para fazer anotações, preferem guardar na memória, sendo que esse é 

considerado um recurso falho. 

Gráfico 2.  Quanto ao controle de despesas. IFMA, 2015 

 
Fonte: pesquisa de campo 2015 

 

        Outros disseram que montaram os seus negócios devido a necessidade (ver Gráfico 3), e que não 

geravam lucros. Mesmo assim afirmavam que o dinheiro ganho mensalmente das vendas dava de 

renovar o estoque e ainda garantir o sustento da família.  
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Gráfico 3. O que levou a abrir um negócio. IFMA, 2015 

    
Fonte: pesquisa de campo 2015 

 

Com tudo nota-se algumas diferenças entre as empresas formais e informais de Buriticupu-

MA, enquanto em praticamente 90% das empresas formais os seus proprietários disseram estar cientes 

de suas despesas e estoques mantendo o controle de ambos, a maioria das empresas informais não 

assumiram ter esse mesmo cuidado, pois como percebeu-se grande parte desses comerciantes não 

utilizam de anotações para esse fim.  

      Além disso outro fator diferencial entre as empresas formais e informais encontra-se 

nos problemas relatados, a primeira inferiu constantes reclamações em relação a concorrência 

enquanto que a informal na grande maioria dos entrevistados não a consideraram como um 

problema em si, mais como algo que sempre vai está presente no mercado . 

 

CONCLUSÕES 

Tanto o comércio formal quanto o informal na cidade de Buriticupu-MA, não procuram suporte 

administrativo para seu negócio. 

Os empreendedores que afirmam ter controle de suas despesas, em sua maioria dizem fazê-lo 

ainda na forma de anotações (caderno). 

Quanto ao uso de novas tecnologias discreta e timidamente estão vencendo esta barreira.  Ainda 

existe um paradigma a ser quebrado quanto à dimensão (estrutura física) e o que deve ser considerado 

como empresa, empreendimento, pelo comerciante local. 
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Mesmo com a reclamação de falta de qualificação, os mesmos não saem da zona de conforto em 

busca de mudar esta realidade. 

A pesquisa trouxe à tona fatos que devido ao grande avanço tecnológico e rompidos os limites 

de distância acreditava-se não mais existir. O que deixou margem para a construção de extensões, tais 

como: 

Aproximar o empreendedor dos cursos Técnicos na área de Gestão e Negócios; 

Instruir o capital intelectual dos conceitos modernos de qualidade e atendimento; 

Capacitar o comerciante de seus controles de receitas, despesas e estoque e promover a cultura 

da análise de mercado. 
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RESUMO: O presente escrito apresenta a experiência de Coadunação entre Pesquisa e Extensão 
desenvolvida com alunos do Ensino Médio, Técnico e superior do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), 
Campus Campina Grande, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Federal 
Da Paraíba (UFPB) e Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). A partir da promoção e implantação 
de um telhado verde modular extensivo desenvolvido à base de um pré-moldado cimentício, utilizando 
resíduos de (EVA) da indústria de calçado, na cidade de Campina Grande, na Paraíba, como uma 
formação complementar ao ensino regular. A pesquisa de extensão teve como objetivo elaborar 
mecanismos que visem o desenvolvimento sustentável com a participação das comunidades do 
entorno do campus, no intuito de levar soluções viáveis de baixo custo, como também, apresentar 
métodos construtivos que abordem conceitos de eficiência energética, consumo consciente, novas 
técnicas de reutilização de resíduos sólidos tecnologias verdes para o desenvolvimento urbano 
Palavras–chave: Consumo Consciente, Eficiência Energética, Novas Técnicas. 

 
TECHNOLOGY FOR LOCAL CITIES GREENER 
 
ABSTRACT: This writing has the experience of research and extension developed with high 
school students, technical and higher of the Federal Institute of Paraíba (IFPB), Campus 
Campina Grande, Federal University of Campina Grande (UFCG), Federal University of 
Paraíba (UFPB) and State University of Paraíba (UEPB). From the promotion of the 
implementation of an extensive modular green roof developed based on a pre-molded cement 
using waste (EVA) of the footwear industry in the city of Campina Grande, Paraiba, as 
additional training to regular education. The extent of research aimed at developing 
mechanisms aimed at sustainable development with the participation of the campus 
surrounding communities in order to bring low-cost viable solutions, but also to present 
construction methods that address energy efficiency concepts, conscio. 
 
KEYWORDS: Responsible Consumption, Energy Efficiency New Techniques. 
 

INTRODUÇÃO 

Neste artigo, relatamos a experiência da coadunação entre extensão e pesquisa 

desenvolvida com alunos do Ensino Médio, Técnico e superior do Instituto Federal da Paraíba 

(IFPB), Campus Campina Grande, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 

Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) e Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). A 

partir da promoção e implantação de um telhado verde modular extensivo desenvolvido à 

base de um pré-moldado cimentício, utilizando resíduos de (EVA) da indústria de calçado, na 

cidade de Campina Grande, na Paraíba, como uma formação complementar ao ensino regular. 
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Referido projeto e extensão que ora apresenta, visa dar resposta a dois problemas ambientais 

no espaço Urbano Campinense, dentre eles a melhoria do microclima e consumo excessivo 

dos recursos naturais. 

A pesquisa de extensão teve como objetivo elaborar mecanismos que visem o 

desenvolvimento sustentável com a participação das comunidades do entorno do campus, no 

intuito de levar soluções viáveis de baixo custo, como também, apresentar métodos 

construtivos que abordem conceitos de eficiência energética, consumo consciente, novas 

técnicas de reutilização de resíduos sólidos tecnologias verdes para o desenvolvimento 

urbano. Isto é, esta pesquisa proporciona soluções tecnológicas de baixo custo para os 

moradores da comunidade circunvizinhas que sofrem com o racionamento de água e de 

recursos naturais em Campina grande. 

 Esta proposta apresenta como marco orientador atingir o cumprimento dos objetivos 

desta Instituição e a compreensão da educação como uma prática social. Essas orientações se 

materializam na função social do IFPB de proporcionar desenvolvimento educacional, 

científico e tecnológico para comunidades em seu entorno por meio da formação pessoal e 

qualificação profissional. Deste modo o projeto de Extensão fundamenta-se numa concepção 

compreendida pela indissociabiliade do Ensino, da pesquisa e da Extensão. Para tanto, faz-se 

necessário discorrer sobre as transformações sociais e tecnológicas, que acarretaram no modo 

no desenvolvimento de mecanismos, sobretudo, que garantam as gerações futuras um 

ambiente que lhes propicie qualidade de vida. Essas transformações, determinadas pela nova 

forma de consumo, tem incentivado o estudo e a implantação, em diferentes setores, de 

medidas e procedimentos que contribuam para a Sustentabilidade em áreas urbanas. 

A abordagem ambiental mais recente, objetiva alcançar o desenvolvimento sustentável, 

minimizando o descarte de materiais, estimulando o reaproveitamento dos resíduos gerados 

nos diversos setores da economia (Raupp-Pereira, 2006) [1]. A reutilização e a reciclagem de 

resíduos, após a detecção de suas potencialidades são consideradas atualmente alternativas 

que podem contribuir para a diversificação de produtos, diminuição dos custos de produção, 

fornecimento de matérias-primas alternativas para uma série de setores industriais, 

conservação de recursos não renováveis, economia de energia e, principalmente, melhoria da 

saúde da população. As atividades mineradoras que não apresentam controle sustentável sobre 

seu processo desencadeiam sérios problemas à saúde dessa mesma sociedade, que apresentam 

bens materiais de última geração, mas sofre pela insalubridade do meio ambiente 

extremamente poluído (Souza, 2004) [2]. 
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Deste modo, a destinação final de resíduos tem sido um grande problema para as 

indústrias, posto que o mau descarte destes resíduos possa causar graves problemas 

ambientais. Geralmente esses resíduos, são lançados diretamente no meio ambiente sem 

tratamento prévio, apresentam maior tempo de degradação.  

Devido a esta situação, surge a preocupação com relação ao destino dos resíduos 

excedentes do processo de produção, tendo em vista que, se tais materiais forem descartados 

em rios ou lagos, seriam capazes de ocasionar impactos ambientais incalculáveis. 

Frente a este problema, a face atual da construção civil tem como perspectiva a 

reutilização dos resíduos sólidos. Portanto, faz-se necessário, como bem alude Gonçalves, 

Moura e Dalmolin (2002), designar um local apropriado para o descarte destes detritos ou 

promover sua utilização para a produção de outros componentes empregados na própria 

construção civil. 

Diante desta problemática, observa-se o surgimento de um novo campo propenso a 

apresentar solução viável a esta celeuma: o reaproveitamento do EVA gerado durante a 

fabricação de calçados. A partir desta consideração, foi avaliada a viabilidade da implantação 

dos módulos de  EVA  para instalação do telhado verde  no campus . 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

No desenvolvimento de nossas ações adotamos uma metodologia que buscou aliar teoria e 

prática, por meio da oferta de cursos e palestras para alunos.  Foram ofertadas cerca de 50 vagas, em 

carácter inicial. Assim essa formação ocorreu com a capacitação dos 50 jovens, por meio da realização 

de uma formação complementar a vida acadêmica dos jovens, a exposição dos conteúdos ministrados 

adotou a metodologia teórica vivencial, por meio de aulas expositivas e dialogadas. O aprofundamento 

teórico se deu por meio de atividade de caráter didático-pedagógico, como: leituras, debates, palestras,  

entre outros. As atividades práticas abrangeram a realização da implantação do telhado verde, 

planejada e executada pela equipe multidisciplinar de professores do IFPB – CG e pesquisadores da 

UFPB.  
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Figura 1. Imagens do Curso Teórico sobre Telhado verde 

 

Fonte: Autoria Própria  

 

Para um telhado verde contínuo TEVA de aproximadamente 12 metros quadrados foi necessário:                

1.500 kg de substrato; 2.Membrana de retenção de nutrientes (tecido poliéster de 12 m²)  

3.Impermeabilização da laje (esta pode ser acrílica, ou uma manta betuminosa já com barreira anti-

raíz, nesse caso fica mais caro). 4.Mudas vegetais se for um telhado verde. 

 

Figura 2. Projeto em Auto Cad do telhado verde       Figura 3. Blocos  de EVA para telhado    
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Figura 4.Local para o telhado verde                Figura 5. Implantação do telhado verde  

   

 

Figura 6. Implantação da Vegetação                 Figura 7. Telhado verde  

   

Fonte: Autoria Própria  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Torna-se perceptível na primeira análise que a investigação adiciona novos conceitos para 

fortalecer o desenvolvimento sustentável, produção de questões de inovação, promoção custo menor a 

expansão do mercado de construção e a moradia, que por sua vez pode utilizar-se destas técnicas para 

seu próprio consumo. Assim, devido a soluções práticas e viáveis, como a instalação de telhados 

verdes que possam ser utilizados de acordo com as finalidades as quais foram atribuídos.  
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Dessa forma, a face atual da construção civil tem como perspectiva: a reutilização dos resíduos 

sólidos. Haja vista que, segundo o Conselho Internacional da Construção – (CIB/2010) aponta a 

indústria da construção como o setor de atividades humanas que mais consome recursos naturais e 

utiliza energia de forma intensiva, gerando consideráveis impactos ambientais. Além disso, estima-

se que mais de 50% dos resíduos sólidos gerados pelo conjunto das atividades humanas sejam 

provenientes da construção, de acordo com o CONAMA [4] (2005) 

Seu comportamento engloba não apenas instituições governamentais, como também o 

habitante da edificação lhe dando a oportunidade de inovação, conscientização, preservação e uso 

racional dos recursos ambientais desenvolvendo métodos sustentáveis de consumo em suas próprias 

habitações, economizando e racionalizando seu consumo.  

 

CONCLUSÕES 

Confrontado com a realidade dos problemas ambientais da degradação e consumo de recursos 

naturais, em que a contribuição do sector da construção é significativa, a preservação dos recursos 

naturais, na verdade, exigir conscientização e mobilização, já que existem sistemas alternativos e 

recursos tecnológicos de fácil execução e de baixo custo permitindo a reutilização de materiais e 

resíduos. 
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RESUMO: A Lei de Acesso a Informação (LAI), cujo tema é de notório, de interesse público 
por disponibilizar aos cidadãos acesso a informações ao cidadão, posto que tais informações 
sejam elementos básicos para um controle social eficiente sobre as ações da administração 
pública, em função de sua abrangência não é algo simples de ser implanta e tem exigido de 
todos os órgãos da Administração Pública grande esforço para atender seus requisitos. A 
presente pesquisa busca diagnosticar as principais dificuldades para cumprimento da Lei de 
Acesso a Informação Pública nos municípios da Região Norte do Brasil. Devido a grande 
dificuldade que os municípios Região Norte do Brasil enfrentam na efetiva aplicação da LAI, 
a presente pesquisa teve por objetivo diagnosticar as principais dificuldades para o 
cumprimento da Lei de Acesso a Informação Pública nos municípios da Região Norte do 
Brasil. A presente pesquisa, de forma quantitativa com estratégia de investigação com base na 
pesquisa de levantamento, tem sua relevância pautada na necessidade de um maior 
aprofundamento sobre assunto, assim como, a geração de informações úteis para a tomada de 
decisão dos gestores públicos. 
Palavras–chave: governança pública, lei de acesso a informação e transparência pública 
 

PUBLIC TRANSPARENCY: MAIN DIFFICULTIES FOR THEIR 
EFFECTIVE IN NORTHERN BRAZIL 
 
ABSTRACT: The Access to Information Act (LAI), whose theme is notorious, public 
interest by providing citizens with access to information to citizens, since such information is 
basic elements for an efficient social control over the actions of the public administration, in 
its scope is not something simple to implement and is required of all organs of government 
great effort to meet your requirements. This research seeks to diagnose the main difficulties to 
comply with the Access to Public Information Act in the municipalities of northern Brazil. 
Due to the great difficulty that the Northern Region municipalities in Brazil face the effective 
application of LAI, this study aimed to diagnose the main difficulties for the fulfillment of 
Access Law to Public Information in the municipalities of northern Brazil. This research, 
quantitatively with research strategy based on survey research, has its relevance guided by the 
need for a deeper understanding of the subject, as well as generating useful information for 
decision-making of public managers. 
KEYWORDS: public governance, law on access to public information and transparency 
 

INTRODUÇÃO 

A Lei de Acesso a Informação - LAI (Lei nº 12.527/11), cujo tema é de notório, de 

interesse público por disponibilizar aos cidadãos acesso a informações ao cidadão, posto que 
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tais informações sejam elementos básicos para um controle social eficiente sobre as ações da 

administração pública, em função de sua abrangência não é algo simples de ser implanta e 

tem exigido de todos os órgãos da Administração Pública grande esforço para atender seus 

requisitos. 

Objetivando garantir o direito de informação ao cidadão, a LAI apresenta diretrizes 

orientadoras que se encontram estabelecidas em cinco princípios básicos: Princípio da 

publicidade máxima, Princípio da transparência ativa e a obrigação de publicar, Princípio de 

abertura de dados, Princípio da promoção de um governo aberto e Princípio da criação de 

procedimentos que facilitem o acesso (CGU, 2013). Os cincos princípios básicos buscaram 

garantir abrangência do direito a informação, assim como, o direito do cidadão não precisa 

expor um motivos para requerer a informação, bem como não deve ser exigido quaisquer 

tipos de documentos identificatório. O serviço deve ser prestado de forma gratuita, sendo 

cobrado da reprodução, se houver. Também é de suma importância que essas informações 

sejam fornecidas de forma simples e de fácil compreensão para que todos sem distinção 

consigam entender e confiar nas informações divulgadas. 

A LAI apresenta em seu texto a necessidade da divulgação de informações de interesse 

geral ou coletivo de duas formas: ativa e passiva. A transparência ativa consiste na publicação 

pelo ente sem interferência de terceiros, ou seja, parte do órgão público a iniciativa, encontra-

se presente nos artigos 3º e 8º da Lei de Acesso a Informação. Por outro lado, a transparência 

passiva consiste na ingerência de um terceiro junto a um órgão ou ente para que lhe sejam 

prestadas informações de interesse geral ou coletiva que não sejam sigilosas, prevista no 

artigo 10 da Lei supracitada. 

Dentro da transparência passiva, a LAI em seu artigo 9º, obriga os órgãos públicos a 

criar o Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, com estrutura física que apresente condições 

para orientar e atender pessoalmente ao público. Também foi criado o e-SiC, um sistema 

eletrônico, criado pela Controladoria Geral da União – CGU e que tem seu código fonte cedido 

gratuitamente aos órgãos ou entidades que aderem ao Programa Brasil Transparente, que 

funciona como porta de entrada dos pedidos de informação realizada tanto por meio 

eletrônico quanto os realizados nos SICs Físicos, que tem por finalidade facilitar o 

gerenciamento das solicitações de informações, tanto para o cidadão quanto para a 

Administração Pública (CGU, 2013).  

 Com o objetivo de promover uma administração pública mais transparente e aberta à 

participação social, A Lei nº 10.683/2003, que criou a Controladoria Geral da União (atual 

Ministério da Transparência Fiscalização e Controle – MTFC), órgão central do Sistema de 
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Controle Interno do Governo Federal, responsável por assistir diretamente os assuntos que 

sejam relativos a adoção de medidas para a implementação da Lei de Acesso à Informação, 

conscientizar e capacitar servidores públicos para que atuem como agentes de mudança na 

implementação de uma cultura de acesso à informação, disseminar a Lei de Acesso à 

Informação e estimular o seu uso pelos cidadãos e incentivar a publicação de dados em 

formato aberto na internet. O Governo Federal, através da Portaria nº 227/2013 e gerenciado 

pelo MTFC, Criou o Programa Brasil Transparente, que dentre outras ação, desenvolveu a 

Escala Brasil Transparente (EBT) com a finalidade de verificar a efetiva implementação da 

LAI nos governos dos munícipios e estados do Brasil. 

A partir do exposto e devido a grande dificuldade que os municípios Região Norte do 

Brasil enfrentam na efetiva aplicação da LAI, a presente pesquisa é norteada pela seguinte 

questão: quais são as principais dificuldades para o cumprimento da Lei de Acesso a 

Informação Pública nos municípios da Região Norte do Brasil 

 A partir da contextualização e formalização do problema de pesquisa, o presente estudo 

teve por objetivo diagnosticar as principais dificuldades para o cumprimento da Lei de Acesso 

a Informação Pública nos municípios da Região Norte do Brasil, tendo como objetivo 

específico específicos evidenciar os requisitos constantes para a efetividade da lei de Acesso a 

informação, Identificar a métrica aplicada pela escala Brasil transparente e analisar os dados 

disponibilizados pela Controladoria Geral da União.  

A presente pesquisa, de forma quantitativa com estratégia de investigação com base na 

pesquisa de levantamento, tem sua relevância pautada na necessidade de um maior 

aprofundamento sobre assunto, assim como, a geração de informações úteis para a tomada de 

decisão dos gestores públicos.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa tem como visão paradigmática pós-positivista, tem sua 

classificação de forma quantitativa, sendo que a estratégia de investigação foi realizada com 

base na pesquisa de levantamento. A pesquisa, quanto à natureza foi classificada como 

aplicada, tendo em vista que tem como objetivo a produção de conhecimento que se apresenta 

como solução ou resposta para um problema de ordem prática (LAKARTOS; MARCONI, 

2001). 

As coletas de dados ocorreram, de forma primária e secundária, com base na métrica 

aplicada pela Escala Brasil Transparente, desenvolvida para fornecer os subsídios necessários 
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à Controladoria-Geral da União. Quanto à coleta, as informações foram extraídas do Manual 

da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios e do sítio da EBT no MTFC: 

http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/escala-brasil-transparente. A análise foi 

realizada com base estatística. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O levantamento foi realizado na região norte, perfazendo um total de 212 municípios 

assim distribuídos: 18 no Acre, 13 no Amapá, 33 no Amazonas, 52 no Pará, 32 em Rondônia, 

12 em Roraima e 52 no Tocantins. 

Há dois grupos de quesitos. O primeiro deles está relacionado à regulamentação da LAI, 

que são: Existência da Regulamentação, Regulamentação da Classificação de Sigilo, 

Regulamentação da Responsabilidade do Servidor e Regulamentação das Instâncias 

Recursais. O segundo grupo relaciona-se para a efetiva existência e atuação dos SIC: 

Divulgação do SIC Físico, Existência de um e-SIC, Possibilidade de Acompanhamento do 

Pedido de Acesso, Inexistência de Pontos que Dificultem ou Inviabilizem o pedido de Acesso, 

Respostas aos Pedidos no Prazo Legal e Respostas em Conformidade com que foi Solicitado. 

No Estado do Amazonas, apenas dois municípios afirmaram que deram início à 

implantação da LAI, porém, em apenas um foi possível localizar a regulamentação bem como 

a Divulgação do SIC Físico. Neste estado, 93,94% não comprovaram a implantação da 

regulamentação. Por outro lado, 84,85% dispõem da existência de um e-SIC e também 

afirmam a inexistência de pontos que dificultem ou inviabilizem o pedido de acesso, 

juntamente com 75,76% e julgam dispor de possibilidade de acompanhamento do pedido de 

acesso. Todavia, a CGU constatou que 60,61% não apresentaram as respostas em 

conformidade com que foi solicitado. 

No Estado do Acre, 94,44% não pleiteou a existência de regulamentação da LAI. 

Apenas o Acre, capital do Estado, está com a EBT 100% implantada. 83,33% dos municípios 

não possuem sequer a divulgação do SIC físico, e apenas um, o município de Marechal 

Thaumaturgo, comprovou parcialmente esta divulgação. 61,11% não pontuaram nenhum dos 

quesitos solicitados. 38,89% afirmam possuir existência de um e-SIC, 22,22% alega 

possibilidade de acompanhamento do pedido de acesso, 33,33% alegaram a inexistência de 

pontos que dificultem ou inviabilizem o pedido de acesso e apenas 5,56% apresentaram 

respostas aos pedidos no prazo legal ou respostas em conformidade com que foi solicitado. 

Não muito diferente no Amapá, onde a maioria dos quesitos foram implantados apenas 

na capital, restando apenas os quesitos divulgação do SIC físico bem como apresentaram 
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respostas aos pedidos no prazo legal ou respostas em conformidade com que foi solicitado, 

cujos levantamentos indicam “parcialmente” implantados, os demais quesitos no restante do 

estado e nos municípios pesquisados não pontuaram os quesitos solicitados. 

O Pará não comprovou a regulamentação da LAI (96,15%) ou a efetiva existência e 

atuação dos SIC (90,38%). Dos municípios pesquisados 3,85% dizem possuir Existência da 

Regulamentação, porém a Regulamentação da Classificação de Sigilo não foi localizada. 

Destas, 7,69% implantaram apenas parcialmente a Divulgação do SIC Físico, 3,85% as 

Respostas aos Pedidos no Prazo Legal e 1,92% as Respostas em Conformidade com que foi 

Solicitado. 9,62% dos municípios levantados do Pará responderam sim ao quesito Existência 

de um e-SIC, 1,92% para a Possibilidade de Acompanhamento do Pedido de Acesso e 7,69% 

para a Inexistência de Pontos que Dificultem ou Inviabilizem o pedido de Acesso. 

Em Rondônia, diferente dos outros estados, não se detectou na capital, assim como em 

50% dos municípios levantados a regulamentação da LAI ou a efetiva existência e atuação 

dos SIC. Apenas 3,13% está com 100% de implantação da EBT completada. Trata-se de 

Cacaulândia, no interior do estado. Os quesitos de regulamentação da LAI ficaram assim 

distribuídos: Existência da Regulamentação, 12,50%, Regulamentação da Classificação de 

Sigilo, Regulamentação da Responsabilidade do Servidore Regulamentação da Instância 

Recursais, com 9,38%. Para os demais quesitos, a distribuição foi: Existência de um e-SIC 

50,00%, Possibilidade de Acompanhamento do Pedido de Acesso 40,63%, Inexistência de 

Pontos que Dificultem ou Inviabilizem o pedido de Acesso 46,88%e as Respostas aos Pedidos 

no Prazo Legal bem como as Respostas em Conformidade com que foi Solicitado pontuaram 

3,13%. 

No estado de Roraima, apenas a capital Boa Vista implantou parte da EBT, restando 

apenas Divulgação do SIC Físico, Respostas aos Pedidos no Prazo Legal e Respostas em 

Conformidade com que foi Solicitado. Outro município deste estado respondeu 

afirmativamente para a Existência de um e-SIC e que implantou parcialmente o quesito  

Respostas aos Pedidos no Prazo Legal assim como Respostas em Conformidade com 

que foi Solicitado. Os demais municípios nada apresentaram. 

No Tocantins, os quesitos de regulamentação da LAI foram implantados apenas pela 

capital e restando comprovação do quesito Possibilidade de Acompanhamento do Pedido de 

Acesso e onde os itens Respostas aos Pedidos no Prazo Legal e Respostas em Conformidade 

com que foi Solicitado foram apenas parcialmente, o restante do estado ficou assim 

apresentado: Existência da Regulamentação, Regulamentação da Classificação de Sigilo, 

Regulamentação da Responsabilidade do Servidor e Regulamentação das Instâncias Recursais 
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marcam 98,08% precisando de implantação, apenas 7,69% implantou parcialmente a 

Divulgação do SIC Físico, 55,77% respondeu assertivamente para a Existência de um e-SIC 

ao passo que 44,23% sem e-SIC não podem apresentar: Possibilidade de Acompanhamento 

do Pedido de Acesso, Inexistência de Pontos que Dificultem ou Inviabilizem o pedido de 

Acesso, Respostas aos Pedidos no Prazo Legal e Respostas em Conformidade com que foi 

Solicitado. 

Ao fazer um levantamento ponto-a-ponto de cada indicador em todo o levantamento da 

Região Norte, resta assim representado quanto da sua implantação: Existência da 

Regulamentação: 5,66% SIM e 94,34% NÃO; Regulamentação da Classificação de Sigilo: 

3,77% SIM, 0,94% NÃO e 95,28% NÃO LOCALIZADO; Regulamentação da 

Responsabilidade do Servidor: 3,77% SIM, 0,94% NÃO e 95,28% NÃO LOCALIZADO; 

Regulamentação das Instâncias Recursais: 4,72% SIM e 95,28% NÃO LOCALIZADO; 

Divulgação do SIC Físico: 3,77% SIM, 91,04% NÃO e 5,19% PARCIALMENTE; Existência 

de um e-SIC: 41,51% SIM, 58,49% NÃO; Possibilidade de Acompanhamento do Pedido de 

Acesso: 33,49% SIM, 8,02% NÃO, e 58,49% SEM e-SIC; Inexistência de Pontos que 

Dificultem ou Inviabilizem o pedido de Acesso: 39,62% SIM, 1,89% NÃO e 58,49%  SEM 

e-SIC; Respostas aos Pedidos no Prazo Legal: 1,89% SIM, 33,02% NÃO, 6,60% 

PARCIALMENTE e 58,49% SEM e-SIC; e finalmente para o quesito Respostas em 

Conformidade com que foi Solicitado: 3,30% SIM, 33,02% NÃO, 5,19% PARCIALMENTE 

e 58,49% SEM e-SIC. 

 

CONCLUSÕES 

Diante do presente estudo, com base nos dados extraídos da avaliação Escala Brasil 

Transparente foi possível verificar os principias pontos de dificuldades na efetivação da 

implementação da Lei de Acesso a Informação Pública nos governos dos municípios da 

Região Norte do Brasil. Diversos foram os pontos diagnosticados, entretanto, com resultado 

da presente pesquisa, os gestores públicos possuíram informações gerencias que os ajudaram 

nortear as suas respectivas tomadas de decisões. 

A presente pesquisa não teve por objetivo esgotar o assunto, mas sim, contribuir para o 

arcabouço da presente temático. O outro ponto a ser ressaltado é que os presentes dados são 

informações primárias, com possibilidade de serem trabalhadas e transformadas e 

informações simplificadas. 
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RESUMO: A proposta de estudo teve como tema: A Logística como vantagem agregada ao 
Modal de transporte Ferroviário Brasileiro. Buscando de forma discreta fazer uma crítica aos 
meios de transporte utilizados pela empresa, mas especificamente ao transporte rodoviário, 
destacando o modal ferroviário, por apresentar menor custo e mesmo assim não ser muito 
utilizado, devido à falta de investimentos nesse setor. A presente pesquisa se fundamenta no 
seguinte questionamento: A melhora na infraestrutura das ferrovias brasileiras proporciona 
redução de custos e melhoria da segurança e da qualidade de transporte, suprindo as 
necessidades e permitindo um planejamento e suporte ao crescimento do mercado no país? 
Teve como objetivo geral demonstrar a importância do modal ferroviário e sua necessidade de 
mais investimentos, considerando a movimentação de cargas e os principais benefícios 
gerados. Como resultados deste estudo observou-se que com políticas governamentais e 
investimentos financeiros para o custeio da implantação de malhas ferroviárias, esse modal 
tem grande potencial para ser o meio mais viável para o escoamento de produtos. No entanto 
o país ainda permanece avesso a esse meio de transporte, o que dificulta inseri-la no sistema. 

Palavras–chave: Logística de transporte; Modal Ferroviário; Transporte Rodoviário 

 
 
THE AS LOGISTICS ADVANTAGE AGGREGATE TO THE BRAZILIAN RAIL 
MODAL 
 
ABSTRACT: The study proposal was entitled: The Logistics as aggregate advantage to the 
Brazilian rail transport Modal. Seeking unobtrusively a critical means of transport used by the 
company, but specifically to road transport, highlighting the railways, due to its lower cost 
and still not be widely used due to lack of investment in this sector. This research is based on 
the following question: The improvement in the infrastructure of the Brazilian railways 
provides cost savings and improved safety and quality of transport, meeting the needs and 
enabling planning and support market growth in the country? It aimed to demonstrate the 
importance of railways and their need for more investment, considering the movement of 
cargo and the main benefits generated. As a result of this study it was observed that with 
government and financial investment policies to fund the implementation of rail networks, 
this modal has great potential to be the most viable means for the flow of products. However 
the country remains averse to this means of transport, making it difficult to insert it in the 
system. 
The study proposal was entitled: The Logistics as aggregate advantage to the Brazilian rail 
transport Modal. Seeking unobtrusively a critical means of transport used by the company, 
but specifically to road transport, highlighting the railways, due to its lower cost and still not 
be widely used due to lack of investment in this sector. This research is based on the 
following question: The improvement in the infrastructure of the Brazilian railways provides 
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cost savings and improved safety and quality of transport, meeting the needs and enabling 
planning and support market growth in the country? It aimed to demonstrate the importance 
of railways and their need for more investment, considering the movement of cargo and the 
main benefits generated. As a result of this study it was observed that with government and 
financial investment policies to fund the implementation of rail networks, this modal has great 
potential to be the most viable means for the flow of products. However the country remains 
averse to this means of transport, making it difficult to insert it in the system. 
 
KEYWORDS: transportation logistics; Modal Rail; Road transport. 
 

INTRODUÇÃO 

Este artigo busca de forma discreta fazer uma crítica aos meios de transporte utilizados 

pela empresa, mas especificamente ao transporte rodoviário, destacando o modal ferroviário, 

por apresentar menor custo e mesmo assim não ser muito utilizado, devido à falta de 

investimentos nesse setor. A escolha do modal de transporte pelas empresas impacta 

diretamente na redução de custo na produção o que acarreta a possibilidade de apresentar ao 

mercado um produto com menor preço, ao analisar estas vantagens, percebe-se que, o modal 

ferroviário é o mais indicado para o transporte de produtos. 

A presente pesquisa se fundamenta no seguinte questionamento: A melhora na 

infraestrutura das ferrovias brasileiras proporciona redução de custos e melhoria da segurança 

e da qualidade de transporte, suprindo as necessidades e permitindo um planejamento e 

suporte ao crescimento do mercado no país? 

Tal problema foi levantado tendo o modal ferroviário como uma alternativa para o 

transporte de grandes volumes de cargas, baixo custo e com um resultado final satisfatório. 

Esse estudo traz como objetivo geral: Demonstrar a importância do modal ferroviário e 

sua necessidade de mais investimentos, considerando a movimentação de cargas e os 

principais benefícios gerados. 

O artigo justifica-se pelo fato do sistema de transporte ser responsável pela maior 

parcela de custos em uma empresa e entre as principais funções de administração, dentro da 

logística, é fundamental para o cliente que a utilização do modal minimize os custos com o 

transporte e o ferroviário, principalmente em viagens de longas distâncias e de cargas de 

grande quantidade é o mais viável, garantindo a qualidade durante todo o percurso 

transcorrido. 

Dentre as opções de modais a ferrovia vem se destacando por facilitar sua integração 

com os demais no escoamento de produtos, diminuindo os custos e otimizando o processo, 

melhorando assim sua participação na matriz do transporte no Brasil. Exemplo disso, é a 

construção da Ferrovia Norte e Sul. De acordo com a ANTT ( 2010), 
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Especificamente o modal ferroviário brasileiro desde sua introdução no cenário de 
transporte no país nos dias atuais, geradas pelo descaso de sucessivos governos em 
suas políticas públicas de transporte, muitas vezes justificada pelo grande aporte 
financeiro para a implantação de malhas ferroviárias, dando origem ao continuo 
processo de desmonte e sucateamento do modal ferroviário nacional, que chegou a 
contar, em 1922, com 35 mil Km de trilhos e hoje conta com 28 mil Km, sendo 6 
mil Km inadequados ao uso, restando uma base útil instalada e operacional de, 
somente, 22 mil Km, sendo ainda que, pelo menos, 35% da matriz ferroviária é 
operada a mais de 60 anos . 
 

O que se pode observar é que desde a implantação do modal ferroviário no cenário de 

transporte, houve um pouco caso por parte dos governos, não se atentando para criação de 

políticas públicas voltadas a criar ações afirmativas que incentivasse a utilização desta 

modalidade de trasnporte. 

A visão de transporte no Brasil ainda é a de um país de cultura rodoviarista, há ainda 

muita descrença em relação ao modal ferroviário e suas perspectivas operacionais, assim 

como seu custo de implantação de infraestrutura e falta de investimento privado, pois ainda se 

entende que somente transporta cargas de baixo valor agregado, grandes volumes e à grandes 

distâncias (PICHIOLI,2014) 

Todavia, vê-se que as empresas estão mudando e estão mais interessadas no transporte 

ferroviário, em razão dos custos do transporte e capacidade de carga. Tanto que neste artigo o 

que se buscará descobrir e avaliar será o fato de tal interesse ser plausível ou não. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Nesta seção são apresentados os procedimentos adotados nas fases desta pesquisa, quanto a 

natureza da pesquisa, os procedimentos de coleta de dados e apresentação dos resultados.  

Segundo Lakatos e Marconi (2007) a pesquisa bibliográfica compreende oito fases distintas: 

escolha do tema; elaboração do plano de trabalho; identificação; localização; compilação; fichamento; 

análise e interpretação; redação. 

Para Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. O tipo de metodologia que melhor atendeu 

aos objetivos da pesquisa foi à pesquisa bibliográfica. A primeira etapa consistiu em um levantamento 

das bibliografias que tratavam da temática, com intenção de coletar o maior número de informação 

sobre o modal ferroviário brasileiro e suas implicações quanto ao transporte de cargas. Feito esse 

levantamento procedeu-se com a revisão de literatura que permitiu ao pesquisador adquirir 

embasamento teórico para fundamentar esta pesquisa A quarta etapa consistiu na elaboração de texto 

com a apresentação dos resultados alcançados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo Novaes (2010), o conceito de logística surgiu no período da segunda guerra 

mundial para dar apoio às decisões estratégicas militares, bem como no deslocamento de 

tropas e de suprimentos de materiais. 

Porém, com o passar dos anos a logística foi ampliando sua atuação nas empresas, 

passando de uma função meramente acessória para uma ação estratégica, tornando-se uma 

ferramenta primordial para as empresas no âmbito da administração e no cenário competitivo. 

De acordo com Ballou (1993, p.23) a logística é definida como: 

Todas as atividades de movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo 
de produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de 
consumo final, assim como dos fluxos de informação que colocam os 
produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviços 
adequados aos clientes a um custo razoável. 

Entre todas as atividades logísticas, o transporte é um elemento importante a ser 

considerado em toda a cadeia produtiva. De acordo com Salomão (2008), o transporte 

representa em média 64% dos custos logísticos, 4,3% do faturamento, e em alguns casos, 

mais que o dobro do lucro.  

Rodrigues (2007) relata que as principais funções do transporte na logística estão 

ligadas basicamente às dimensões de tempo e utilidade de lugar, ou seja, disponibilizar 

produtos onde existe demanda em potencial, dentro do prazo adequado às necessidades do 

cliente, para que seja atingido um dos objetivos da logística, que é o produto certo, na hora 

certa, no lugar certo ao menor custo possível. 

À medida que o transporte se torna uma ferramenta eficiente e eficaz dentro das 

atividades logísticas, proporciona a empresa manter confiabilidade no serviço oferecido e um 

nível de serviço adequado, pois de acordo com Rebouças (2008), o serviço de transporte 

oferecido ao cliente é um dos mais significativos, pois as principais exigências do mercado 

estão relacionadas a pontualidade do serviço, a capacidade de oferecer um serviço porta a 

porta, à flexibilização em relação ao manuseio de grande variedade de produtos e no 

gerenciamento de riscos associados a roubos, danos e avarias. 

Outro fator importante para manter o nível dos serviços logísticos é a escolha do melhor 

modal de transporte que corresponda às expectativas da empresa e do cliente. Os critérios para 

escolha do modal de acordo com Valente (2008) devem levar em consideração tantos aspectos 

de custos como as características de serviços oferecidas pelo modal, como velocidade, 

consistência, capacitação, disponibilidade e frequência. Para Kumar e Rajan (2008), o 
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conceito dado ao transporte é "o deslocamento de bens de um ponto a outro, levando-se em 

consideração as restrições de integridade da carga e de confiabilidade de prazos."  

Segundo Alvarenga e Novaes (2010),a organização de um sistema de transporte 

demanda uma visão sistemática, que engloba planejamento, porém para isso é necessário que 

sejam conhecidos os fluxos nas várias ligações da rede, o nível de serviço atual, o nível de 

serviço esperado, as peculiaridades ou parâmetros sobre a carga, os tipos de equipamentos 

disponíveis e suas características.  

Para Ribeiro e Ferreira (2002),observa-se que no transporte de produtos, diversos 

parâmetros devem ser levados em consideração, a fim de que se estabeleça um nível de 

serviço desejável pelo cliente. Em razão das características do serviço é que há a escolha de 

um modal de transporte ou do serviço oferecido dentro de um modal.  

Os principais modais e transporte são rodoviários, ferroviários, aeroviários, hidroviários 

(fluviais e aquaviários) e os dutoviários. Ressalta-se que a escolha de cada modal reflete na 

qualidade e necessidade específica sobre o produto a ser distribuído, o ritmo de distribuição e 

o custo logístico. 

Rebouças (2008) faz uma análise sobre as características de cada um dos modais de 

transportes, que é abaixo exposta: 

 Rodoviário: O transporte rodoviário apresenta rotas de curta distância e normalmente 

é utilizado para a movimentação de produtos acabados ou semi-acabados, sendo que os 

benefícios do uso desse transporte são: o serviço porta a porta, a frequência e disponibilidade 

dos serviços, a velocidade, a competitividade no mercado de pequenas cargas em relação ao 

transporte ferroviário; 

 Ferroviário: O transporte ferroviário é vagaroso, muito empregador para transportar 

matérias-primas e manufaturados de baixo valor para longas distâncias. Quando comparado 

ao transporte rodoviário, evidencia-se que o modal ferroviário oferece fretes mais baratos, 

porém com menor desempenho. No modal ferroviário há o estoque em trânsito, onde o 

período de viagem é considerado período de estoque.  

 Aeroviário: Uma das principais características do transporte aeroviário é o alto custo 

com a taxa de frete e as dimensões físicas dos porões de carga dos aviões. O modal aéreo é 

competente para o transporte de itens com pouco volume e alto valor agregado. A vantagem 

do transporte aeroviário reside na velocidade para as grandes distâncias. A variabilidade é 

pequena no que se refere à confiabilidade; 

 Hidroviário: Este tipo de transporte determina a utilização de outro modal auxiliar de 

transporte concomitantemente. Trata-se de um modal mais lento que o ferroviário, uma vez 
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que sofre forte influência das condições meteorológicas e necessita de margens navegáveis. 

Ressaltando-se nesse modal os itens transportados são de baixo valor agregado e não 

perecível; 

 Dutoviários: Este modal é utilizado em movimentos de petróleo, derivados e gás. 

Apresenta um custo baixo de movimentação e oferece linha de produto limitada. 

O modal ferroviário é um transporte de carga de baixo valor agregado, pelo qual é 

transportado um fluxo concentrado, para grandes distâncias. O transporte ferroviário 

apresenta muita segurança com baixo índice de furtos, roubos e acidentes em relação ao 

modal rodoviário. Seu custo normalmente é baixo, a ferrovia utiliza energia elétrica ou diesel.  

No Brasil esse modal de transporte tem sido restrito apenas à curtas distâncias, onde as 

vantagens não são significativas. A participação do transporte ferroviário do Brasil com os 

países latino-americanos ainda é reduzida, sendo a diferença de bitola um dos entraves ao seu 

maior desenvolvimento, por complicar, desta forma, a denominação do tráfego mútuo.  

O modal ferroviário apresenta certas vantagens em relação ao rodoviário, como o frete 

mais baixo, a não existência de problemas de congestionamento e poluição e a possibilidade 

que tem de transportar grandes quantidades de carga.  

Segundo Cecatto (2002), e certo ainda que esse tipo de transporte também é utilizado 

para viagens de curta e média distância, onde os demais modais tem maior custo e não são 

convenientes em função do tempo, sendo correto afirmar que a utilização deste meio de 

transporte é a mais indicada para distâncias mais longas para mercadorias de baixo custo, 

exatamente em virtude das tarifas mais baixas que este modal oferece . 

A infraestrutura de transporte ferroviário desempenha um papel fundamental no 

processo de desenvolvimento econômico do país, um exemplo dessa integração é a Ferrovia 

Norte-Sul, que teve seu traçado inicial de 1550 quilômetros de trilhos, cortando os estados do 

Maranhão, Tocantins e Goiás. Com a Lei nº 11.297, de 09 de maio de 2006, que incorporou o 

trecho Açailândia-Belém ao traçado inicialmente projetado, a Ferrovia Norte-Sul terá 1980 

quilômetros de extensão quando finalizada (BRASIL,2006). 

A integração ferroviária das regiões brasileiras será o grande agente uniformizador do 

crescimento autossustentável do país, na medida em que possibilitará a ocupação econômica e 

social do cerrado brasileiro, ao oferecer uma logística adequada à concretização do potencial 

de desenvolvimento dessa região, fortalecendo a infraestrutura de transporte necessária ao 

escoamento da sua produção agropecuária e agroindustrial.  

Inúmeros benefícios sociais estão surgindo com a Ferrovia Norte-Sul. A articulação de 

diferentes ramos de negócios proporcionada por sua implantação está contribuindo para o 
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aumento da renda interna e para o aproveitamento e melhor distribuição da riqueza nacional, a 

geração de divisas e abertura de novas frentes de trabalho, permitindo a diminuição de 

desequilíbrios econômicos entre regiões e pessoas, resultando na melhoria significativa da 

qualidade de vida da população da região. 

Conforme estudo do DNIT (2016) – Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes – é o principal órgão executor do Ministério dos Transportes, exalta o custo do 

frete cobrado pelas operadoras nas ferrovias é 50% mais barato em relação ao transporte 

rodoviário. Além disso, as ferrovias oferecem rapidez e resistência a grandes cargas. A 

alternativa ferroviária, de fato, é importante para operadores que lidam com matérias primas 

como empresas petroquímicas, que além de perigosas são transportadas em grandes volumes. 

Atualmente o sistema ferroviário brasileiro apresenta um cenário evolutivo favorável. 

A utilização do transporte ferroviário proporciona uma série de benefícios, favorece o 

carregamento de produtos em grande escala, elevando ao máximo o fluxo, restringindo custos 

de frete e diminuindo o número de caminhões nas rodovias (KUMAR; RAJAN, 2008). 

Quanto as características negativas, destacou-se que o sistema de transporte ferroviário 

caracteriza-se por um alto custo fixo de implantação e manutenção. 

De acordo Rodrigues, (2007) o transporte ferroviário caracteriza-se por um alto custo 

fixo de implantação e manutenção, tornando-se vantajoso em percurso superior a 500 km, 

sendo necessária manutenção contínua. Alto consumo de combustível, cerca de 10 a 20 litros 

por Km, e tanque com capacidade de cerca de 16.000 Litros, o que demanda grande espaço de 

armazenagem.  

Contrapondo os pontos positivos e negativos nessa pesquisa em relação ao uso do 

modal ferroviário para utilização de transportes de cargas, resultou que a construção da linha 

férrea impactou positivamente de maneira expressiva ao escoamento de insumos e matérias, 

ressaltando a redução de custos, segurança da carga e com capacidade de transportar grandes 

volumes. Garantido também a interligação dos portos e polos industriais, considerando que a 

localização geográfica do estado do Tocantins é totalmente favorável para ambos os destinos 

Norte/Sul do país. 

Ainda que não haja investimentos suficientes na infraestrutura do transporte ferroviário 

brasileiro, este modal já é uma evidência de progresso a baixo custo, tendo que aprimorar e 

adaptar se a infraestrutura do sistema, onde investimentos das políticas públicas e empresas 

do setor privado seriam primordial para tal desenvolvimento estrutural. 
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CONCLUSÕES 

Em todas as atividades logísticas, o transporte é um elemento importante a ser 

considerado em toda a cadeia produtiva, pelo fato da busca incessante das empresas em se 

posicionarem estrategicamente, exigindo das organizações um esforço constante para a 

melhoria da eficiência e solicitando destas organizações uma priorização quanto à necessidade 

de elaboração ou adequação de estratégias que possam melhorar a competitividade e, 

consequentemente, a permanência no mercado em que operam. 

Aos poucos o modal ferroviário vem sendo utilizado como um mecanismo de redução 

de custo no produto final, principalmente quando se trata de intermodalidade, pois pela 

grande capacidade de movimentação de cargas a um médio prazo, consegue ligar-se a outro 

meio de transporte, qual seja, o hidroviário, que não necessita de tamanha infraestrutura e 

consegue levar uma proporção de carga maior. 

Percebe-se que hoje é necessária uma profunda análise dos reais benefícios gerados pelo 

modal ferroviário, mostrando de que forma ele pode ser aproveitado, ratificando a proposta de 

que é um transporte seguro e com um custo-benefício mais baixo para as empresas. 

Embora haja uma baixa participação do uso de vias férreas no transporte brasileiro, a 

ampliação e participação deste meio, contribuirá com uma significante diminuição de custos, 

tendo em vista que os transportes rodoviários e aeroviários são mais dispendiosos e possuem 

maiores custos de manutenção e infraestrutura. 

Com políticas governamentais  e investimentos financeiro para o custeio da implantação 

de malhas ferroviárias, esse modal tem grande potencial para ser o meio mais viável para o 

escoamento de produtos, mas o país ainda permanece avesso a esse meio de transporte, o que 

dificulta inseri-la no Sistema. 

As poucas vias ferroviárias que existem no país sofrem descaso por falta de reparos, 

ocasionando a migração de produtos e matérias para outros modais, chegando enfim no 

encarecimento do produto final. 

Verificou-se, no presente estudo, desse modo, uma tendência para os próximos anos da 

participação do modal ferroviário na matriz de transportes de carga no Brasil, viabilizado por 

grandes investimentos, seja por parte do Governo Federal ou pelas empresas concessionárias, 

principalmente no transporte de grãos, como no caso da Ferrovia Norte-Sul 
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RESUMO: Dada a crescente preocupação com impactos sociais e ecológicos causados pelos 
altos padrões de consumo e outros problemas relacionados ao consumo excessivo é viável 
utilizar-se da doação para contribuir positivamente e amenizar tais problemas. Com base 
nessa situação foi construído este sistema, para otimização de processos de doação de bens 
entre pessoas e instituições de caridade, listando produtos e breves descrições sobre o estado 
do mesmo e criando uma conexão entre doadores e buscadores de doação afim de 
proporcionar facilidade, rapidez e eficácia na interação entre os mesmo.  

Palavras–chave: doações, online, compartilhamento, bens. 
 

TUDOVALE – Online Donations Management 
 

ABSTRACT: Given the growing concern with social and environmental impacts caused by 
high consumption patterns and other problems related to excessive consumption is feasible if 
used the donation to contribute positively and alleviate such problems. Based on this situation 
it was built this system for optimization of goods donation processes between people and 
charities, listing products and brief descriptions of the state of it and creating a connection 
between donors and grant seekers in order to provide ease, speed and effectiveness in the 
interaction between the same. 

KEYWORDS: donations, online, sharing, goods. 

 

INTRODUÇÃO 

Levando em consideração o consumo contemporâneo, a sociedade está buscando novos 

movimentos questionando radicalmente nossos valores atuais. Uma delas é o conceito de 

consumo colaborativo que, segundo Ornellas (2013), encoraja o reuso e a redistribuição de 

itens antigos, contribuindo significativamente na redução de lixo.  

A população mundial já consome 30% a mais do que o planeta consegue repor. Um 

relatório de o Estado do Mundo 2010, do World Watch Institute (WWI) coloca que hoje 
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extraímos anualmente 60 bilhões de toneladas de recursos naturais. Isto representa 50% a 

mais do que extraíamos 30 anos atrás.(QUEIROZ, 2010). 

Um levantamento realizado em três etapas e que ouviu mil pessoas em cada fase, em 70 

cidades do Brasil, concluiu que o hábito de doar, seja tempo ou recursos, ainda não faz parte 

da cultura do brasileiro. Para quem doa, as causas que mais inspiram são: 1º lugar crianças 

com 33%, 2º lugar idosos com 18%, 3º lugar saúde com 17% e 4º lugar educação com 7%. 

(CECCATO, 2014). 

O aumento da renda média da população parece não estar refletida no percentual da 

população que doa. Parece que está difícil para o brasileiro largar a comodidade e agir. Mas 

felizmente, isso tende a mudar, pois a revolução na forma como entendemos a doação está 

chegando (CECCATO, 2014).  

Ornellas (2013) destaca também que muitas pessoas tem em posse objetos que poucas 

vezes ou nunca foram utilizados, o que gera dois problemas: acumulação de itens e aumento 

da produção de lixo nas cidades. Alguns países, as pessoas pagam depósitos para armazenar 

seus itens não utilizados. Nos Estados Unidos, 70% desses depósitos são utilizados para 

armazenar seus itens não utilizados sendo que só 30% são para negócios. 

Em um indicador lançado pela fundação britânica CAF – Charities Aid Foundation, o 

Brasil figurou como a 76ª nação no ranking mundial de filantropia, entre os 153 países 

estudados. Além das doações em dinheiro, o ranking inclui doação de tempo (voluntariado) e 

ajuda a estranhos. Apenas 25% dos brasileiros afirmaram ter feito algum tipo de doação, 15% 

fizeram trabalho voluntário e 49% ajudaram um estranho. Austrália, Nova Zelândia e Canadá 

lideram com 70%, 68% e 64% da população doadora de dinheiro.  

O aumento da renda média da população parece não estar refletida no percentual da 

população que doa. Parece que está difícil para o brasileiro largar a comodidade e agir. Mas 

felizmente, isso tende a mudar, pois a revolução na forma como entendemos a doação está 

chegando (CECCATO, 2014).  

A captação de recursos (fundraising), é um dos maiores desafios que organizações do 

Terceiro Setor enfrentam na atualidade. Com a crescente escassez de recursos e o aumento da 

competitividade para obter fundos, as organizações se veem, cada vez mais, obrigadas a 

aprimorar e inovar nas formas de captação de recursos (TACHIZAWA ,2002).  
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Quanto maior a transparência da instituição na divulgação de seus resultados e da 

aplicação dos recursos de que dispõe, maior é a chance de aparecerem pessoas físicas e 

empresas interessadas em investir nela (VYDIA, 2003). 

À luz dos pontos apresentados, conclui-se que, para as entidades que necessitam de 

doações, a transparência, prestação de contas, e apresentação de resultados são elementos 

fundamentais na captação de recursos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Devido a sua agilidade e organização no desenvolvimento, o framework Ruby on Rails 

e suas ferramentas, foi escolhido para a construção do projeto, seguindo o padrão de 

arquitetura de software denominado MVC que separa a aplicação em 3 camadas. A camada de 

interação do usuário(view), a camada de manipulação dos dados(model) e a camada de 

controle(controller), o que garante um maior controle sobre os dados e a lógica de negócio da 

ferramenta. 

No desenvolvimento do TUDOVALE foi utilizada com base em geradores (gems) para 

gerar uma pagina de cadastro, a partir daí foi utilizado um template, fornecido pelo Bootstrap, 

como suporte para versão inicial do sistema. Desse template foi necessário realizar alteração 

no mesmo para melhor se adequar ao projeto. 

O banco de dados utilizado no sistema é o MySQL por ele atender melhor o sistema, os 

relacionamentos entre as tabelas são feito não somente no banco, como também na aplicação, 

dando maior segurança no funcionamento do sistema. 

Para melhor confiabilidade no sistema, o cadastro de usuários é feito com a utilização 

do e-mail do usuário, assim o sistema gera um link de confirmação e envia para o e-mail do 

usuário do sistema, dando assim maior confiança ao usuário que utiliza o sistema. 

Tudo isso afim de alcançar uma solução prática e versátil que sirva para divulgação e 

busca de produtos disponíveis para doação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para desenvolver o sistema foi necessário ter um melhor entendimento da problemática, 

para então poder realizar o levantamento dos requisitos, após ter feito o levantamento do 

requisitos foi necessário definir como será a interação do usuário com o sistema. 

 O TUDO VALE tem o objetivo de dar maior visibilidade a doadores e receptores, 

aumentando relações de partilha e colaboração por meio do ato de doar, visando o reutilização 

de bens e redução de impactos ambientais. 

A ferramenta vem a funcionar como sistema de anúncios, como mostra a  Figura, 

atuando como sendo uma solução prática e versátil que sirva para divulgação e busca de 

produtos disponíveis para doação. Oferecendo aos usuários dar destinos ecológico a seus bens 

que não estão sendo mais utilizados.  

 

O usuário poderá cadastra seu item em nosso sistema ( Figura), para que outras pessoas 

possam visualizarem os mesmos, para que os interessados possam entrar em contato e receber 

o item da doação. 

 
Figura 32. Pagina inicial do Tudovale 
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Para futura melhoria, devemos implementar novas funcionalidades no que se refere no 

gerenciamento dos usuários, pois para melhor organização e funcionamento do sistema, será 

implementado funções para o usuário solicitar ou reserva o item. Como também filtrar os 

itens que são cadastrados no sistema, fazendo também a mediação antes da publicação do 

mesmos, evitando assim que usuários postem produtos ou itens ilegais no sistema. 

 

CONCLUSÕES 

 É notável o alcance que tem a web para interagir, motivar e disseminar ideias, com isso 

não sendo diferente para o caso de doações e formas de consumo colaborativo. A ferramenta 

tem um alto potencial de auxiliar e facilitar processos de doação e incentivar pessoas a 

praticarem tal ato. Conclui-se que utilização deste sistema permite aos usuários divulgar e 

buscar produtos para doação, além de oferecer métodos eficientes de descarte e 

reaproveitamento dos mesmos. 
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Figura 33. Cadastro de itens 
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RESUMO: Comunicação baseada em pesquisa de iniciação científica que objetivou a criação 
de um portal de divulgação e promoção turística para o destino São Luís, a partir do uso de 
ferramentas computacionais. Considerou-se que as mídias digitais favorecem a exposição e a 
imagem dos destinos turísticos, cumprindo a importante função de facilitar o acesso a 
informação sobre núcleos receptores, sobretudo de turistas. No que se refere à escolha de um 
destino a ser visitado, o percentual de turistas que busca informações, compara preços e locais 
e concretiza sua compra pela Internet vem aumentando consideravelmente a cada ano. Para a 
criação do portal virtual foi utilizado um sistema gerenciador de conteúdo, o Content 
Management System – CMS: o software CMS Wordpress, que favoreceu a manipulação do 
conteúdo a ser inserido no site (fotos, vídeos e postagens, etc.) e a manipulação pelo usuário. 
O Wordpress é um software CMS livre e gratuito que possibilitou qualidade estética e 
usabilidade, entretanto, utiliza um servidor de hospedagem e domínio na rede mundial de 
computadores. 
 
Palavras–chave: Turismo, divulgação/promoção, web site  
 

TOURISM AND VIRTUAL HOSPITALITY: development of tourist 
dissemination portal for the St. Louis destination (MA) 
 
ABSTRACT: Communication based on scientific initiation research aimed at creating a 
portal to disseminate and promote tourism to San Luis destination, from the use of 
computational tools. It was considered that digital media favor the exposure and the image of 
tourist destinations, fulfilling the important function of facilitating access to information on 
receiving cores, mainly tourists. As regards the choice of a destination to be visited, the 
percentage of tourists seeking information, compare prices and local concretized its purchase 
by Internet is increasing considerably each year. To create the virtual portal was used a 
content management system, Content Management System - CMS: CMS Wordpress software, 
which favored the manipulation of the content to be inserted into the site (photos, videos and 
posts, etc.) and handling user. WordPress is a free and CMS software that enabled aesthetic 
quality and usability, however, uses a hosting server and domain on the World Wide Web. 
include introduction and objectives, material and methods, results and conclusions. 
 
KEYWORDS: Tourism, dissemination/promotion, website 
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INTRODUÇÃO 

Como fenômeno derivado dos deslocamentos de pessoas dos locais onde residem para 

outros, onde permanece temporariamente, o turismo dá origem a relações de diversa natureza: 

entre pessoas, entre pessoas e natureza e a relações econômicas, sociais e culturais (CUNHA, 

2003). Por tais características, o turismo é considerado um importante canal de contribuição a 

objetivos de desenvolvimento econômico, pois deste ponto de vista influencia a geração de 

trabalho e renda e dinamiza outras atividades econômicas.  

A oferta turística, elemento fundamental neste processo, corresponde ao que o destino 

pode disponibilizar para o desenvolvimento da atividade turística e é a partir dela que os 

produtos turísticos são formatados, permitindo que a demanda, de turista ou não, tenha acesso 

a esta informação. Quanto ao turista, o Ministério do Turismo (MTur, 2013) destaca que 

poucas coisas atraem mais a curiosidade de uma pessoa que saber como é o local para onde 

vai viajar.  

Desta forma, a Internet é ferramenta básica de informação para esse visitante, portanto, 

facilitadora de seu planejamento, resultando em lucros para o destino, além, da questão da 

consolidação da imagem, fator que pode influenciar no desenvolvimento da área (DIAS, 

2003). A presença da Internet pode ser considerada em todas as fases de uma viagem: da 

pesquisa à reserva, do registro das imagens ao compartilhamento de informações, revelando 

um cenário no qual o Brasil é, por exemplo, destaque nas principais redes sociais que 

envolvem turistas em função de atratividades como praias e gastronomia (MTUR, 2014).  

Atentando para a questão da imagem do destino turístico como fator de decisão crucial 

para visitantes que é construída com forte influência das suas fontes de informação, Moretti, 

Bertoli e Zucco (2016) estudaram a representação da imagem de destino da cidade de 

Blumenau (SC) em uma mídia social, cujos resultados apontaram que as fotografias 

publicadas têm forte relação com temas como eventos, lazer, gastronomia e arquitetura típica. 

Na pesquisa de Carrilho e Vellani (2015) foi abordada as oportunidades geradas pela Internet 

para o setor hoteleiro. Para os autores, a informação e a competitividade sempre foram fatores 

relevantes de atualização para a manutenção dos meios de hospedagem no mercado, podendo 

ser otimizados com as facilidades trazidas pela Internet na realização de reservas, 

comunicação via sites e e-mails, além de ampliar o conhecimento do perfil da clientela.  

Neste sentido, a revolução informacional vem transformando consideravelmente a 

sociedade global, uma vez que esta exige uma economia baseada na informação. Por sua vez, 

o turismo é uma das indústrias que vem sofrendo impactos quanto ao uso da Internet. Tornou-

se, assim, relevante empenhar esforços e investimentos na elaboração de conteúdos para a 
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web, que resultem em promover e divulgar a oferta turística de destinos, partindo-se do 

princípio de que o turista é um agente que compra seus serviços e troca informações por esse 

canal de comunicação 

Assim, o presente trabalho destaca resultados de pesquisa de iniciação científica que 

teve como foco a criação de um portal virtual de divulgação de São Luís como destino 

turístico. Buscou-se operacionalizar uma plataforma tecnológica que disponibilizasse 

informações sobre a oferta de atrativos, equipamentos e serviços, componentes da oferta 

turística da cidade. A intenção foi viabilizar um canal digital com conteúdos relevantes para o 

turista e pessoas interessadas em conhecer mais sobre os atrativos culturais, naturais, 

calendário de eventos, roteiros, equipamentos e serviços, imagens, dentre outros aspectos 

relacionados ao destino.  

Partiu-se da compreensão de que São Luís como cidade turística é visualizada em 

ambientes virtuais (sites) diversos, contudo, sendo apresentada juntamente com outros 

núcleos receptivos, mesmo em portais oficiais, nos quais são compartilhados a diversidade 

das ofertas desses destinos. Há uma carência quanto à exposição e divulgação do patrimônio 

ludovicense através da Internet em sites específicos e exclusivamente criados com tal 

objetivo. Isto, portanto, correspondeu a uma das justificativas de desenvolvimento do estudo.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Estudo desenvolvido a partir de pesquisa de levantamento de patrimônio turístico do 

destino São Luís e criação de portal virtual de divulgação do turismo local com uso de sistema 

gerenciador de conteúdo Content Management System/CMS Wordpress, software livre e 

gratuito que possibilitou qualidade estética e usabilidade facilitada.  

Sistematicamente, a pesquisa foi organizada em duas etapas principais: (1) Pesquisa 

bibliográfica realizada com o objetivo de levantar informações sobre o patrimônio turístico de 

São Luís (atrativos natural, cultural, acontecimentos programados, realizações técnicas e 

científico-contemporâneas; equipamentos e serviços turísticos; infraestrutura básica); (2) 

idealização do portal com base em ferramenta computacional, com programação visual 

diferenciada, oferecendo aos internautas informações sobre o destino São Luís, com impactos 

para planejamento de uma viagem e/ou visitação: os principais atrativos, serviços, as 

programações culturais da cidade, rotas e roteiros turísticos divulgados no destino. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme já destacado, para a criação do portal virtual foi utilizado um sistema 

gerenciador de conteúdo, o Content Management System – CMS. CMS/Content Management 

System é a expressão utilizada para descrever ferramentas que promovem meios de 

gerenciamento, publicação e manutenção de informações (RIZZETTI, 2005, apud SABINO; 

LOPES, 2013).  

Este CMS auxilia na criação e desenvolvimento das características do site, promovendo 

um aumento de produtividade e disponibilizando ferramentas que satisfazem as necessidades 

gerais de um portal. Para o Portal Turístico São Luís foi utilizado o software CMS Wordpress, 

que favoreceu a manipulação do conteúdo a ser inserido no site (fotos, vídeos e postagens, 

etc.) e a manipulação pelo usuário. O Wordpress é um software CMS livre e gratuito que 

possibilita uma qualidade na estética e ótima usabilidade (SABINO; LOPES, 2013).  

O conteúdo para fins de alimentação do Portal foi obtido a partir de levantamento de 

informações turísticas sobre o destino São Luís, capital do Estado do Maranhão e principal 

cidade da Região Metropolitana Grande São Luís, possuindo 1.014.837 habitantes (IBGE, 

2010). A capital foi tombada pelo Iphan em 1974 e inscrita como Patrimônio Mundial em 6 

dezembro de 1997. Na Tabela 1 é destacado o patrimônio turístico local levantado em termos 

das categorias apresentadas por Beni (2007): 
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Tabela 1. Oferta turística de São Luís (MA). IFMA, 2015. 
 
 
 
 
 
 
Atrativos Turísticos 

Naturais: praias, ilhas, rios, fontes, fauna, flora, etc. 
Culturais: patrimônio material (monumentos, sítios, edificações, 
etc.); patrimônio imaterial (folclore, lendas, culinária, festas 
religiosas e populares, tradições, música, danças, etc.).    
Acontecimentos programados: festas, feiras, congressos, 
convenções, exposições e realizações diversas (desportivas, 
artísticas, culturais, gastronômicas, científicas, etc.).   
Realizações técnicas e científico-contemporâneas: exploração de 
minério, exploração industrial, obras de arte e técnica (usinas, 
barragens) centros científicos e tecnológicos, etc. 

 
 
 
 
Equipamentos e 
Serviços Turísticos 

Meios de hospedagem: hotéis, motéis, pousadas, pensões, camping, 
flat/apart, albergues, etc. 
Serviços de alimentação: restaurantes, bares, lanchonetes, casas de 
chá, confeitaria, cervejarias, etc. 
Entretenimento: áreas de recreação e instalações desportivas 
(parques, praças, clubes, mirantes, marinas, etc.), estabelecimentos 
noturnos (boates, casa de espetáculos), cinemas, teatros, etc. 
Outros equipamentos e serviços turísticos: agências de viagens, 
operadoras, transportadoras, postos de informação turística, 
locadoras (imóveis, veículos), comércio turístico (lojas de 
artesanato e souvenir), casas de câmbio e bancos, locais de 
convenções e exposições, cultos, representações diplomáticas, etc. 

Infraestrutura 
básica 

Serviços urbanos; sistema de comunicações; sistema de transportes; 
sistema de segurança; equipamento médico-hospitalar. 

 

Terminada a elaboração do Portal, com tudo funcionando no software CMS Wordpress, 

com auxílio fundamental do XAMPP Control Panel, chegou o momento da publicação. Para 

tanto, foi escolhido o endereço para o portal, ou melhor, o domínio do site que vem a ser o 

endereço que o internauta digita na barra de endereço do navegador para visualizá-lo. Com 

isso, foi tratado o registro de um domínio, a escolha de um servidor para hospedá-lo e a 

transferência de arquivos para o servidor (serviço não gratuito). 

Desta forma, obteve-se como principais resultados: 

 Ferramenta de desenvolvimento de site utilizada na modelagem do portal virtual;  

 Informações do banco de dados inseridas no portal virtual;  

 Portal virtual “Guia São Luís” testado e ajustado; 

 Resultados apresentados/encaminhados, via endereço: www.saoluisguia.com 
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Figura 1. Portal de divulgação turística de São Luís (MA). IFMA, 2015. 

 

Como vai destacar Tomikawa (2009), a atividade turística é um fenômenos significativo 

do mundo contemporâneo, gerando impactos no desenvolvimento de destinos que, face à 

competitividade passaram a utilizar ferramentas, como a Internet, para atrair e manter clientes 

cada vez mais exigentes e informado na tomada de decisão de compra online. E, conforme o 

autor, é imprescindível para qualquer destino estar presente na Internet, sendo o website o 

primeiro encaminhamento nessa direção, muito embora, à parte de sua importância na 

promoção turística, tem sido pouco explorado pelos Estados brasileiros. 

Do ponto de vista da dinâmica de desenvolvimento da pesquisa será importante ampliar 

as informações do portal, considerando o conteúdo pesquisado, mas ainda não disponibilizado 

na íntegra. Outra questão a ser ponderada diz respeito à necessidade de atualização de alguns 

assuntos, tal como àqueles relacionados a eventos e programação cultural. Considerado que o 

trabalho é fruto de pesquisa de iniciação científica, há a limitação de recursos financeiro para 

a manutenção do portal e apoio discente. Com o enfrentamento de tais limitações, seria 

possível melhorar a ferramenta provendo um canal interessante para a promoção da capital 

maranhense, agregando valor ao turismo local.  

Estudos futuros na perspectiva de uma segunda fase podem viabilizar estratégias para o 

alcance de tais propósitos, assumindo que a informação em turismo tem uma importância 

fundamental para o setor. 

 

CONCLUSÕES 

A pesquisa resultou na criação de um portal de divulgação e promoção turística para o 

destino São Luís, a partir do uso de ferramentas computacionais, visando permitir a turistas e 

público em geram acessar informações sobre a oferta turística de São Luís e assim, cumprindo 

os objetivos propostos.  
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Conclui-se que o portal é potencialmente uma canal de agregador de valor à divulgação 

turística da cidade de São Luís. No entanto, avalia-se como necessário o melhoramento da 

ferramenta e, consequentemente, seu aprimoramento para facilitar, integrar e ampliar 

conteúdos acerca da cadeia produtiva do turismo ludovicense. Desta forma, seria relevante a 

continuidade da pesquisa, trabalhando-se numa segunda fase.  

Destaca-se ainda como relevante o estímulo ao conhecimento e valorização do 

patrimônio turístico local por meio da pesquisa e atividades desenvolvidas ao longo do 

processo, com impactos postivos para a profissionalização discente. 
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RESUMO: O presente trabalho teve o objetivo de identificar as principais características do 
comportamento dos consumidores quanto à decisão em adquirir um produto regional no 
município de Porto Nacional-TO. O trabalho foi realizado por intermédio da aplicação de 
questionários aos consumidores, selecionados tendo por base uma amostra não probabilística 
de conveniência. A realização deste trabalho se justifica no sentido de melhor entender o 
comportamento dos consumidores locais, quanto à preferência de produtos regionais. Os 
resultados indicam que há uma tendência de possível fidelização do consumidor ao 
supermercado e o consumidor não detecta diferenças de qualidade entre um produto regional 
e um produto de grande marca. 

Palavras-Chave: consumidores, marcas próprias, mercado regional 
 
STUDY ON THE PERCEPTION OF CONSUMERS TO ACQUIRE  
REGIONAL PRODUCT IN THE CITY PORTO NACIONAL-TO 
 

ABSTRACT: This study aimed to identify key consumer behavior characteristics as the 
decision to acquire a regional product in the city of Porto Nacional-TO. The study was 
conducted through the use of questionnaires to consumers, selected based on a non-
probabilistic sample of convenience. This work is warranted to better understand the behavior 
of local consumers, the preference of regional products. The results indicate that there is a 
tendency of possible consumer loyalty to the consumer supermarket does not believe that 
regional products tend to have a lower quality than that of other products 

KEYWORDS: consumers, private brands, regional market 

 

INTRODUÇÃO 

Conforme Pimenta et al., (2009) “os alimentos constituem o principal segmento de 

produtos cujo apelo do ‘local de origem’ pode ser transmitido mais fortemente à marca”.  Em 

relação às vantagens e desvantagens da estratégia de marcas próprias do supermercado 

sintetizadas por Paula, Silva e Piato (2013), ressalta-se que, a existência de algum problema 
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com um produto pode acarretar em um desgaste da própria imagem do supermercado, embora 

há de se destacar que um sucesso na comercialização do produto, invariavelmente fortalecerá 

a imagem do varejista perante seus consumidores. O fator regional continua constituindo um 

elemento de avaliação por parte do consumidor de alimentos, e consequentemente de 

estratégias de diferenciação por parte das empresas (REZENDE et al., 2008). 

Os produtos regionais se caracterizam por serem produzidos e distribuídos em 

determinadas regiões. As marcas regionais de alimentos fornecem uma percepção de valor por 

meio de atributos típicos de uma determinada região geográfica e conduzem a respectivos 

benefícios (consequências) pelo consumo destes atributos (PIMENTA, MÁRCIO LOPES et 

al., 2009). 

Considerando que a relação entre atributos típicos regionais e benefícios desejados pelo 

consumidor influência a percepção de valor, há necessidade de se conhecer a estrutura de 

valores do consumidor de marcas regionais (PIMENTA, MÁRCIO LOPES et al., 2009). 

Diante disso e, “em busca de economias de escala e de uma inserção rápida de mercado em 

grandes redes de capital multinacional, como Carrefour, Wal-Mart e Pão de Açúcar têm 

adquirido redes regionais por todo Brasil” (REZENDE et al., 2008, P. 1). 

Conforme Cavalcante et al., (2012) valorizar os produtos regionais é uma forma de 

contribuição para a visibilidade da história que contêm o produto, história esta que comunica 

elementos culturais e sociais correspondentes ao produto, possibilitando ao consumidor a 

devida avaliação e apreciação. Esta visibilidade também pode contribuir para a proteção do 

patrimônio cultural e a diversidade das culturas. 

Portanto, o presente artigo tem como objetivo identificar as principais características do 

comportamento dos consumidores quanto à decisão em adquirir um produto regional ao invés 

de um produto de uma grande marca de fabricante conhecida nacionalmente.  

Desta forma, entender o comportamento dos consumidores locais, quanto à preferência 

de determinada marca, é relevante para compreender melhor o papel do comércio local em 

relação ao desenvolvimento de novos produtos e, talvez possibilitar o desenvolvimento de 

uma melhor estratégia de marketing para o produto local. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Rezende et al., (2008) define o produto regional como sendo um produto típico, 

reconhecido fora de sua região de origem. Já Ittersum (2002, p. 3) para diferenciar os 
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produtos regionais de outros produtos, em sua tese, define produtos regionais como sendo 

“um produto cuja qualidade e/ou a fama pode ser atribuído à sua região de origem e que é 

comercializado com o nome da região de origem”.  

Os produtos regionais apresentam determinadas características ligadas à região onde são 

produzidas e comercializadas. Vários autores apontam que consumidores de alimentos 

demonstram crescente preferência por produtos em razão de características típicas de 

determinadas regiões de origem (PIMENTA, MARCIO LOPES et al., 2011).  

Conforme Cavalcante et al., (2012) é preciso perceber as qualidades locais para 

compreender as relações produtivas e de consumo. De acordo com Syritiuk (2013) ao adotar 

uma perspectiva de regionalidade a marca gera um apego a valores de determinada região, 

pois representa o trabalho cooperativo dos habitantes e isso pode gerar para a empresa uma 

vantagem competitiva significativa. 

O costume de se consumir alimentos produzidos na própria região é histórico. Porém a 

produção local das comunidades tradicionais se limita a aplicação dos conhecimentos 

tradicionais vindos da cultura herdada de geração a geração (PRETO; MERINO; 

FIGUEIREDO, 2011). 

Segundo Rezende et al., (2008) o regionalismo continua constituindo um elemento de 

análise por parte do consumidor, e consequentemente de métodos de diferenciação por parte 

das empresas. 

Para Preto, Merino e Figueiredo (2011) a grande dificuldade enfrentada pelos produtos 

regionais é comunicar suas qualidades e valores dos produtos para pessoas que não conhecem 

aquela determinada cultura, identidade e seus territórios, de modo que possam reconhecer 

todo o contexto no produto apreciado.  

Portanto, para considerar a valorização e a qualidade de um produto local devem estar 

envolvidos e relacionados os fatores da cultura local, de identidade e território, pois são a 

partir destes recursos que a comunidade tradicional e local produz seus produtos (PRETO; 

MERINO; FIGUEIREDO, 2011). 

 

Marcas Regionais do Município de Porto Nacional-TO 

Cerealista e Atacadista Amigão 

O Cerealista e Atacadista Amigão é uma empresa individual e familiar. Foi criada em 

2000 e até os dias de hoje a própria empresa é responsável pelo plantio, colheita, embalagem, 

vendas e distribuição os seus produtos. Especializada em empacotamento e distribuição de 

alimentos a empresa possui 110 funcionários fixos e uma área de plantio de aproximadamente 
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quatro mil hectares para a produção de arroz, soja, milho, feijão e ração para peixe e porco. O 

cerealista e atacadista distribui seus produtos com rota própria para as regiões do Tocantins e 

Pará.  

 

Água Mineral Serra do Porto 

A Agua Mineral Serra do Porto é uma empresa de médio porte que foi criada em 2002. 

A empresa já encontrava-se em funcionamento e chamava–se água IZA e só produzia envase 

de água em garrafões. Atualmente a empresa possui 33 funcionários e uma capacidade 

produtiva de 10 milhões/litros de água por ano, além de envase de água em garrafões e 

garrafas plásticas de 1,5L e 500mL também produz copos de 200ml. A empresa distribui seus 

produtos com transportes próprio e terceirizado para todo o Tocantins, Sul do Pará e 

Maranhão.  

  

METODOLOGIA 

Para a coleta de dados foi aplicado questionários com perguntas fechadas em escala de 

likert tendo por base uma amostra não probabilística por conveniência, ou seja, foi 

selecionado uma amostra da população que seria acessível, ou melhor dizendo, as pessoas que 

responderam aos questionários não foram selecionadas por meio de um critério estatístico, 

mas porque estavam prontamente disponível no momento.  

Os questionários foram aplicados a 100 (cem) pessoas selecionadas aleatoriamente de 

ambos os sexos nos meses de maio, junho e julho de 2016, na cidade de Porto Nacional, 

estado do Tocantins, com duração media de 20 (vinte) minutos para cada questionário. Ao 

final do questionário apenas 4 (quatro) entrevistados afirmaram não consumir produtos de 

marcas regionais, dessa forma optou-se pela exclusão destas 4 (quatro) observações, sendo 

assim a amostra final conta com 96 (noventa seis) questionários completamente respondidos 

pelos entrevistados. Para fins deste trabalho a amostra analisada será composta pelos 96 

(noventa e seis) entrevistados que consomem produtos regionais. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A tabela 1 apresenta os dados referentes as frequências, frequências relativas e 

acumuladas das características da amostra. A grande parte dos entrevistados são mulheres 

(63,54%), enquanto grande parte da amostra contempla consumidores respondentes de 

diversas idades, contudo na amostra e maioria das observações são de consumidores com  

faixa etária de até trinta anos (58,33%). Os níveis escolares dos entrevistados são equivalentes 

entre o ensino médio e superior, ambos com 38,54%, apenas 6,25% dos entrevistados 

possuem algum tipo de pós-graduação. 

 

Tabela 3. Características da Amostra. IFTO, 2016. 

    Amostra (n=96)   

 Frequência 
Frequência 

Relativa (%) 

Frequência 

Acumulada  (%) 

Sexo 

Feminino 61 63,54 63,54 

Masculino 35 36,46 100,00 

Faixa Etária 

até 20 anos 12 12,50 12,50 

de 21 a 30 anos 44 45,83 58,33 

de 31 a 40 anos 15 15,63 73,96 

de 41 a 50 anos 13 13,54 87,50 

mais de 51 anos 12 12,50 100,00 

Escolaridade 

Não Estudou 3 3,13 3,13 

Ensino Fundamental 13 13,54 16,67 

Ensino Médio 37 38,54 55,21 

Ensino Superior 37 38,54 93,75 

Pós Graduação 6 6,25 100,00 
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Estado Civil 

Solteiro 43 44,79 44,79 

Casado 34 35,42 80,21 

União Estável 9 9,38 89,58 

Divorciado 6 6,25 95,83 

Viúvo 4 4,17 100,00 

Quantidade de Filhos 

Nenhum 39 40,63 40,63 

Um 22 22,92 63,54 

Dois 18 18,75 82,29 

Três 7 7,29 89,58 

Quatro ou Mais 10 10,42 100,00 

Renda Familiar 

Até R$ 880 24 25,00 25,00 

De R$ 880 a R$ 2.000 44 45,83 70,83 

De R$ 2.001 a R$ 3.000 18 18,75 89,58 

De R$ 3.001 a R$ 4.000 9 9,38 98,96 

Acima de R$ 4.000 1 1,04 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Em se tratando do estado civil, 44,79% afirmaram serem solteiros enquanto 35,42% são 

casados. A maioria dos entrevistados possuem filhos enquanto 40,63% dos respondentes não 

possuem filhos. Em se tratando da renda familiar a maioria dos entrevistados recebe até R$ 

2.000 (70,83%), apenas um entrevistado afirmou ter uma renda familiar superior a R$ 4.000. 

A tabela 2 demonstra de forma resumida as respostas dos entrevistados com o objetivo 

de compreender um pouco do comportamento do consumidor em relação às compras nos 

supermercados da região.  

Conforme apresentado na tabela 2 os consumidores em sua maioria ou realizam 

compras mensais (33,33%) ou compras quinzenais (28,13%). Pode-se verificar ainda uma 

possível fidelização do consumidor ao supermercado devido ao fato de que a maioria dos 
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clientes, ‘sempre’ ou ‘frequentemente’ costumam comprar no mesmo supermercado 

(70,83%). Ou ainda essa fidelização ocorra de forma forçada devido à existência de poucos 

supermercados na região. 

Em relação aos produtos regionais 54,17% afirmam consumir apenas o produto Feijão 

Amigão, enquanto 5,21% costumam adquirir o produto regional Água Mineral Serra do Porto 

e ainda 40,63% afirmam consumir os dois produtos. Dentre os motivos que levam a aquisição 

dos produtos regionais os consumidores destacam os seguintes: qualidade (46,88%), menor 

preço (20,83%), facilidade de acesso (28,13%) e marca (4,17%).  

Verifica-se, na tabela 2, que a marca não é um fator relevante para a aquisição dos 

produtos regionais, possivelmente devido ao fato da simplicidade dos produtos regionais 

disponíveis (feijão e água mineral). Ressalta-se ainda que a grande maioria dos consumidores 

realizam a aquisição dos produtos de forma regular  

Em relação à qualidade dos produtos regionais há uma tendência dos consumidores em 

presumir a sua qualidade, mesmo quando há uma comparação com produtos de grandes 

marcas ou mais conhecidos pelos consumidores. A qualidade do produto, em conformidade 

com os entrevistados, não está relacionada com preço e muito menos com a marca do 

produto.  

Observa-se ainda que a grande maioria dos consumidores estão dispostos a 

experimentar novos produtos, uma das explicações a essa tendência ao consumo de novos 

produtos pode ser devido a faixa etária dos entrevistados bem como o nível de instrução dos 

mesmos. Finalmente quase todos os consumidores recomendam o produto regional 

consumido. 

 

Tabela 4. Comportamento do Consumidor. IFTO, 2016. 

Amostra (n=96) 

 
Frequência 

Frequência  

Relativa (%) 

Frequência  

Acumulada (%) 

Qual a frequência em que você realiza compras em supermercados? 

1 vez por mês 32 33,33 33,33 

2 vezes por mês 27 28,13 61,46 

3 vezes por mês 21 21,88 83,33 

4 vezes por mês 7 7,29 90,63 
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5 ou mais vezes por mês 9 9,38 100,00 

Costuma comprar sempre no mesmo supermercado? 

Sempre 30 31,25 31,25 

Frequentemente 38 39,58 70,83 

Às Vezes 23 23,96 94,79 

Raramente 5 5,21 100,00 

Há quanto tempo faz compras no mesmo supermercado? 

Até um ano 25 26,04 26,04 

De 1 a 5 anos 50 52,08 78,13 

De 6 a 10 anos 16 16,67 94,79 

De 11 a 20 anos 3 3,13 97,92 

Acima de 21 anos 2 2,08 100,00 

Com que frequência compra produtos regionais? 

Sempre 53 55,21 55,21 

Frequentemente 26 27,08 82,29 

Às Vezes 13 13,54 95,83 

Raramente 4 4,17 100,00 

Qual motivo o leva a consumir produtos regionais? 

Menor Preço 20 20,83 20,83 

Qualidade 45 46,88 67,71 

Marca 4 4,17 71,88 

Facilidade de Acesso 27 28,13 100,00 

Qual produto regional você costuma adquirir? 

Feijão Amigão 52 54,17 54,17 

Água Mineral Serra do 
Porto 

5 5,21 59,38 



 

12127 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

Ambos 39 40,63 100,00 

Recomendaria o produto regional consumido? 

Sim 95 98,96 98,96 

Não 1 1,04 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Adicionalmente foi elaborada a tabela 3 apresenta a opinião dos 96 entrevistados que 

afirmaram consumir algum produto regional. As afirmações buscam compreender algumas 

características de qualidade dos produtos regionais em comparação a produtos de grandes 

marcas.  

 

Tabela 3. Resumo das Respostas. IFTO, 2016. 

Afirmações 

Amostra (n = 96) 

Concordo 
Totalmente 

Concordo 
Nem 
Discorda nem 
Concorda 

Discordo 
Discordo 
Totalmente

1. Os produtos regionais tem qualidade 
inferior aos produtos de grandes marcas. 

- 11,46% 37,50% 40,63% 10,42% 

2. Os produtos regionais por serem 
produtos locais não tem uma boa 
qualidade.  

- 5,21% 33,33% 46,88% 14,58% 

3. A marca não importa. O importante é 
a qualidade do produto, seja ele regional 
ou não.  

50,00% 36,46% 2,08% 10,42% 1,04% 

4. Os produtos de grandes marcas por 
serem mais caros são melhores que os 
regionais.  

1,04% 8,33% 21,88% 47,92% 20,83% 

5. Os produtos de grandes marcas tem 
uma melhor qualidade por isso são mais 
caros.  

7,29% 15,63% 19,79% 39,58% 17,71% 

6. Entre dois produtos similares o de 
maior preço será o melhor.  

3,13% 10,42% 30,21% 40,63% 15,63% 

7. Preço é um fator relacionado a 
qualidade, quanto maior o preço melhor 
a qualidade.  

5,21% 14,58% 15,63% 42,71% 21,88% 
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8. Os produtos de grandes marcas 
sempre serão melhores que os produtos 
regionais.  

- 11,46% 29,17% 42,71% 16,67% 

9. Os produtos regionais, em termos de 
qualidade são inferiores aos de grandes 
marcas.  

- 4,17% 23,96% 53,13% 18,75% 

10. Se eu percebo que o produto é 
regional eu deixo de comprar, pois sei 
que é de qualidade inferior.  

1,04% - 27,08% 44,79% 27,08% 

11. Os produtos de grandes marcas são 
mais atrativos que os produtos regionais. 

11,46% 32,29% 8,33% 36,46% 11,46% 

12. Eu sou disposto a experimentar 
novos produtos regionais.  

31,25% 67,71% 1,04% - - 

13. Os produtos regionais são mais 
disponíveis (acessíveis) do que produtos 
de grandes marcas.  

29,17% 46,88% 11,46% 12,50% - 

Fonte: Dados da Pesquisa.  
 

Os resultados apresentados na tabela 3 de forma consolidada evidenciam resultados 

interessantes, como por exemplo, a crença de que os produtos regionais possuem uma boa 

qualidade em razão dos resultados obtidos nas afirmações 1, 2 e 3.  

Bem como a importância da qualidade do produto e não apenas a sua marca. Os 

consumidores locais não concordam com a premissa de que marca é sinônimo de qualidade. 

Em análise das afirmações 4, 5, 6 e 7 pode-se presumir que não há associação entre marca e 

qualidade, conforme o comportamento das respostas obtidas pelos consumidores de Porto 

Nacional-TO. 

Em análise das afirmações 8, 9, 10 e 11 os consumidores em sua maioria concordam 

que não há diferença observável de qualidade entre os produtos de grandes marcas e os 

produtos regionais. A maioria discorda que haja diferença de qualidade dos produtos 

regionais em comparação com os produtos de grandes marcas.  

Praticamente, a totalidade dos consumidores que, responderam os questionários estão 

dispostos a experimentar novos produtos regionais. Finalmente os consumidores acreditam 

que os produtos regionais são mais acessíveis do que os produtos de grandes marcas. A 

facilidade de acesso aos produtos regionais deve-se principalmente a produção local, o que 

facilita a distribuição dos mesmos nos supermercados regionais. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo teve como objetivo identificar as principais características do 

comportamento dos consumidores quanto à decisão em adquirir um produto regional ao invés 

de um produto de uma grande marca de fabricante conhecida nacionalmente. E para isso 

foram aplicados questionários com perguntas fechadas em escala de likert. 

Por intermédio das análises dos dados obtidos por meio dos questionários aplicados aos 

consumidores do município de Porto Nacional-TO, pode se caracterizar ou ainda categorizar 

os consumidores dos produtos regionais: Água Mineral Serra do Porto e o Feijão Amigão. Em 

sequência foram evidenciados alguns comportamentos destes consumidores, na qual 

constatou-se que há uma tendência de possível fidelização do consumidor ao supermercado. 

Como limitação do trabalho pode ressaltar a pouca existência de produtos regionais no 

município de Porto Nacional-TO, bem como a pouca concorrência entre os supermercados, 

tendo em vista que há uma limitação de redes de supermercados na cidade. Resultando que 

grande parte dos produtos é comercializada em pequenos mercados da cidade.  
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RESUMO: O presente estudo buscou identificar as variáveis do composto promocional de 
uma empresa do ramo alimentício na cidade de João Pessoa e de que forma estas 
influenciaram na consolidação da sua marca. A pesquisa classifica-se como aplicada, de 
abordagem quantiqualitativa, caracterizando-se como bibliográfica e de campo, exploratória e 
descritiva. Para o levantamento dos dados foram aplicados questionários aos clientes e ao 
proprietário da empresa. Na aplicação do questionário aos clientes da empresa utilizou-se uma 
amostra de 40 respondentes. Os resultados desta pesquisa revelaram a existência de diversos 
gargalos envolvendo o uso do composto promocional na empresa estudada e que a principal 
ferramenta para a consolidação de sua marca foi o marketing boca a boca, resultando em 
restrições relacionadas ao conhecimento da marca no mercado em que atua.                

Palavras–chave:: Comunicação, Marca, Consolidação, Composto Promocional 

 

A STUDY ON THE COMPOUND IN CONSOLIDATION 
PROMOTIONAL MARK OF A COMPANY FAST FOOD 
 
ABSTRACT: This study sought to identify the variables of the promotional composed of a 
food company in the city of João Pessoa and how these influenced the consolidation of its 
brand. The research is classified as applied to quantiqualitative approach, characterized as 
bibliographical and field, exploratory and descriptive. For the data collection questionnaires 
were given to customers and the business owner. In the questionnaire to customers the 
company used a sample of 40 respondents. The results of this research have revealed several 
bottlenecks involving the use of promotional compound in the studied company and the main 
tool for the consolidation of its brand was the word of mouth marketing, resulting in 
restrictions related to brand awareness in the market in which it operates. 

KEYWORDS: Communication, Brand, Consolidation, Promotional Composite 

 

INTRODUÇÃO 

 A realidade do mercado evidencia a competitividade que as empresas estão inseridas, 

desta forma, ferramentas do mix de comunicação se tornam grandes aliadas das empresas, 

visto que, possibilitam a conquista e a fidelização dos clientes, o retorno em vendas, fixação 

da marca no mercado, entre outros benefícios. Kotler e Keller (2012, p. 532), revelam que a 
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comunicação de marketing “representa a ‘voz’ da marca e o meio pelo qual ela estabelece um 

diálogo e constrói relacionamentos com consumidores”, fazendo com que a empresa entenda 

as necessidades e os desejos dos clientes, ou seja, atendendo suas expectativas em relação ao 

produto.  

 O objetivo é comunicar ao cliente as características do produto, fazer com que ele 

conheça mais o produto para gerar maior interesse na compra e uma possível fidelização do 

mesmo, culminando na consolidação da marca. Partindo desse pressuposto se pode aludir o 

conceito de Brand Equity que segundo Kotler e Keller (2012, p. 270) “é como os 

consumidores pensam, sentem, agem em relação à marca e a sua participação no mercado”.  

 A partir daí surge a possibilidade de fortalecimento da marca que, por conseguinte traz 

uma diferenciação e agrega valor a empresa. Diante do exposto, observamos como o 

composto promocional pode ser determinante para o aspecto da comunicação e do 

fortalecimento da marca dentro de uma organização para obtenção de seu sucesso. 

 Após uma análise sobre o composto promocional e a comunicação de marketing nas 

empresas do ramo de fast food, surgiu a necessidade de saber como a empresa deste estudo se 

consolidou no mercado. Surge então a seguinte pergunta: Quais os instrumentos do composto 

promocional utilizados pela organização e como eles auxiliam a consolidação de sua marca? 

 Partindo desta ideia o presente estudo buscou analisar os instrumentos de comunicação 

e a sua utilização para a consolidação da marca de uma empresa de fast food, identificando as 

ações desenvolvidas para a prática da divulgação e descrevendo quais os elementos do mix de 

comunicação que auxiliaram para a consolidação da marca e aferir qual o valor que os clientes 

atribuem a marca da empresa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O presente estudo pode ser classificado como pesquisa aplicada, que tem como 

motivação a necessidade de produzir conhecimento para aplicação de seus resultados, com o 

objetivo de “contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do 

problema encontrado na realidade”. (BARROS E LEHFELD, 2000, p. 78).  

 A abordagem é quantiqualitativa. Marconi e Lakatos (2006, p. 256) descreve que “a 

pesquisa quantitativa permite a mensuração de opiniões, reações, hábitos e atitudes em um 

universo, por meio de uma amostra que o represente estatisticamente” e conceitua a pesquisa 

qualitativa como sendo “utilizada para interpretar fenômenos, ocorre por meio da interação 
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constante entre a observação e a formulação conceitual, entre a pesquisa empírica e o 

desenvolvimento teórico, entre a percepção e a explicação”. 

 Quanto aos fins, a pesquisa se caracteriza como Exploratória e Descritiva. De acordo 

com a concepção de Rodrigues (2007, p. 28-29), a pesquisa exploratória “destina-se a 

esclarecer do que se trata, a reconhecer a natureza do fenômeno, a situá-lo no tempo e espaço, 

a inventariar suas manifestações variadas, seus elementos constitutivos ou as contiguidades 

presentes à sua manifestação.” E a pesquisa descritiva “é o estudo que apresenta informações, 

dados, dizendo o que ele é, do que se compõe em que lugar está localizado no tempo e no 

espaço”. 

 Foram utilizadas técnicas padronizadas de coleta de dados, como pesquisa 

bibliográfica e questionários aplicados ao proprietário da empresa e aos clientes da 

organização estudada. Para a aplicação do questionário aos clientes da empresa (questionário 

formado por questões fechadas, com escalas de verificação nominais e Likert), utilizou-se 

uma amostra de 40 pessoas, com a técnica de amostragem não probabilística por conveniência 

(membros da amostra que estejam mais acessíveis), sendo a população-alvo todos os clientes 

da empresa que se disponibilizarem a responder o questionário, após finalizarem o processo 

de compra na empresa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Inicialmente foi aplicado um questionário ao proprietário da empresa, sendo possível 

obter informações sobre as suas interpretações em relação a comunicação de marketing e 

marca, que posteriormente serviram de comparação com as respostas encontradas nos 

questionários aplicados aos clientes da organização. 

 Para delinear o perfil sociodemográfico dos clientes da organização estudada, foram 

abordados aspectos relacionados ao gênero, a idade, e o nível de escolaridade. No quesito 

gênero, 55% dos pesquisados são do sexo masculino e 45% do sexo feminino. Em idade, 

47,5% estão entre 18 e 30 anos, 35% entre 31 e 40 anos, 12,5% entre 41 e 50 anos e 5% estão 

acima dos 51 anos. De acordo com a escolaridade, 67,5% possuem o Ensino Médio, 20% o 

Ensino Fundamental e 12,5% o Ensino Superior, dados que podem ser visto na figura 1: 
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Figura 1: Perfil sociodemográfico. IFPB, 2016. 

 

 A quantidade de clientes do sexo masculino em maioria na empresa pode ser 

justificada com as interações sociais, produtos ofertados e variáveis do ambiente interno da 

organização, possibilitando uma maior abordagem para o público masculino.  

 O quesito idade apresenta o perfil jovem de clientes que frequenta a organização, com 

tendência de idade entre 18 e 30 anos, por consequência, com o nível escolaridade médio.  

 A figura 2 mostra com quais instrumentos do composto promocional os clientes 

conheceram a empresa onde, 50% dos respondentes relataram conhecimento através da 

indicação de amigos, 30% através da Internet, 7,5% por meio de propagandas no rádio, 5% 

através de  propagandas na TV e 7,5% por intermédio de outros meios. 

 
Figura 2: Instrumentos do composto promocional. IFPB, 2016. 
 

 É possível perceber que a marca torna-se conhecida pela população principalmente a 

partir de indicação de amigos (pessoas que já são clientes). Segundo Sernovitz (2012), “o 

marketing boca a boca é um meio de dar às pessoas um motivo para falar a respeito dos 

produtos e serviços de uma organização, facilitando a ocorrência dessa conversa”. A segunda 

maior porcentagem foi de 30% em que os respondentes conheceram a marca por meio da 

internet. De acordo com Caro, Mazzon, Caemmerer e Wessling (2011, p. 569) “a internet tem 



 

12135 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

provocado grandes alterações na forma como as pessoas se comunicam, trabalham, conduzem 

pesquisas e se informam, e está começando a alterar a forma como elas compram”. Por fim, 

os meios menos eficazes para proporcionar o conhecimento da marca pelas pessoas, são 

encontrados nas propagandas em tv e rádio. 

 A figura 3 representa a opinião dos clientes em relação aos atributos da marca da 

empresa, mensurada a partir da escala Likert. 

 
Figura 3. Atributos da marca. IFPB, 2016. 

 

 A primeira assertiva do gráfico 3 mostra como os clientes avaliam a qualidade dos 

produtos da organização onde, 37,5% concordam parcialmente de que os produtos e serviços 

oferecidos pela empresa apresentam qualidade elevada, 30% concordam totalmente, 20% não 

concordam e nem discordam e 12,5% discordam parcialmente. Neste quesito, não houveram 

pessoas que discordaram totalmente da afirmação. Assim, existe uma concordância parcial no 

que diz respeito a qualidade dos produtos e serviços serem considerados elevados havendo 

certa associação à marca em acréscimo a qualidade percebida. 

  Quanto aos preços serem acessíveis, 47,5% não concordam e nem discordam com a 

afirmação, 30% concordam parcialmente, 15% concordam totalmente e 7,5% discordam 

parcialmente, não apresentando quem discordasse totalmente. Pode-se aferir que a 

precificação não representa papel  preponderante na consolidação da marca da empresa, pois 

apenas 15% dos respondentes reconhecem plenamente a marca da empresa relacionando ao 

seus preços. 

 Em relação a lanchonete oferecer variedade de produtos, 55% concordam 

parcialmente, 32,5% concordam totalmente e 12,5% não concordam e nem discordam. Para 

os itens, discordo totalmente e discordo parcialmente não houveram respondentes. 
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 Nesse item podemos constatar que maioria mostra-se relativamente satisfeita quanto a 

variedade de produtos ofertados. Para Kotler e Keller (2012), “a satisfação do comprador após 

a realização da compra depende do desempenho da oferta em relação às suas expectativas”. 

 Na questão sobre o atendimento, 37,5% concordam totalmente que sempre são bem 

atendidos, 32,5% concordam parcialmente, 17,5% não concordam e nem discordam e 12,5% 

discordam parcialmente. Não ocorreu quem discordasse totalmente. Segundo os dados a 

empresa vem atendendo as necessidades dos seus clientes em relação ao atendimento de 

forma satisfatória, ajudando para a criação de identidade junto ao cliente. 

 Para promoções de vendas, 62,5% concordam totalmente que faltam promoções na 

organização estudada, 20% concordam parcialmente, 12,5% não concordam e nem 

discordam, 2,5% discordam parcialmente e outros 2,5% discordam totalmente. Com base 

nesses dados constatamos uma real insatisfação por parte dos clientes pela falta de promoções 

de vendas na organização, acarretando em uma baixa fidelização dos clientes atuais e 

comprometendo a motivação necessária para atração de novos clientes. 

 Em relação a localização ser de difícil acesso, 60% discordam totalmente desta 

assertiva, 25% discordam parcialmente, 7,5% não concordam e nem discordam, 5% 

concordam parcialmente e apenas 2,5% concordam totalmente. Nessa variável, maioria das 

pessoas discordam que o estabelecimento seja de difícil acesso apresentando uma grande 

vantagem para a empresa, pois o fácil acesso e boa localização possibilita um fluxo maior de 

clientes. 

 Sobre a estrutura física precisar melhorar, 32,5% discordam totalmente, 22,5% não 

concordam e nem discordam, 22,5% discordam parcialmente, 17,5% concordam parcialmente 

e 5% concordam totalmente. Podemos inferir, que grande parte dos respondentes acredita que 

não há uma considerável necessidade de melhoramento no quesito organização e estrutura 

física da empresa, representando de maneira geral, que o ambiente dispõe de espaço agradável 

e confortável para seus os clientes, contribuindo para associações  positivas a marca.  

 Na afirmativa sobre não existir rapidez na entrega do pedido, 27,5% discordam 

totalmente, outros 27,5% discordam parcialmente, 22,5% nem discordam e nem concordam e 

22,5% concordam parcialmente, não havendo quem concordasse totalmente, mostrando que 

existe certa rapidez na entrega do pedido ao cliente e fazendo com que associações positivas 

sejam estabelecidas a marca da empresa. 
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 Em relação as formas de pagamento, 32,5% responderam que concordam totalmente 

de que as formas de pagamento estão adequadas, 30% concordam parcialmente, 17,5% não 

concordam e nem discordam, outros 17,5% discordam parcialmente e apenas 2,5% discordam 

totalmente, mostrando uma considerável satisfação dos clientes da organização quanto as 

formas de pagamento oferecidas. Segundo os dados, as formas de pagamento auxiliam para a 

manutenção dos clientes atuais, apresentando-se como mais um fator que ajuda na 

identificação da marca junto ao seu público.  

 E a última assertiva referente a figura 3, relata se os clientes recomendariam a empresa 

a um amigo onde, 37,5% concordam totalmente de que recomendariam, 35% não concordam 

e nem discordam, 20% concordam parcialmente, 5% discordam parcialmente e 2,5% 

discordam totalmente que recomendaria a empresa a um amigo.  

 A grande maioria dos respondentes recomendaria a empresa a um amigo, logo 

percebe-se que o marketing boca a boca é um dos principais contribuintes para a manutenção 

da empresa no mercado. 

 Na figura 4 observamos a frequência de ida dos clientes a empresa, onde 42,5% 

responderam que vão a organização 1 ou 2 vezes na semana, 37,5% raramente, 17,5% 2 ou 3 

vezes na semana e 2,5% todos os dias. 

 
Figura 4. Frequência de ida dos clientes a empresa. IFPB, 2016. 
 
 Podemos constatar que de certa forma não existe fidelização de parte dos clientes a 

marca da empresa, levando a conclusão que de apenas fatores casuais os fazem frequentar a 

organização.  

 Em relação a empresa ser a melhor opção na procura por um lanhe, representada na 

figura 5, expõe que 42,5% responderam que concordam às vezes com esta afirmação, 30% 

quase nunca, 22,5% sempre e 5% nunca. 
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Figura 5. A empresa é a melhor opção na procura por uma lanche. IFPB, 2016. 
 
 Podemos concluir que a maioria dos clientes não visualiza de imediato a empresa 

estudada como a melhor opção na procura por lanche rápido, desta forma, atributos do Brand 

Equity como a estima e o conhecimento da marca refletem negativamente na escolha do 

consumidor a empresa, que passa a optar pelos concorrentes. 

 A figura 6 representa a classificação da comunicação de marketing da empresa na 

visão dos clientes, dos quais, 40% responderam que encontra-se regular, 30% ruim, 25% boa, 

2,5% ótima e 2,5% péssima. 

 
Figura 6. Classificação da comunicação de marketing pelos clientes. IFPB, 2016. 
 
 De acordo com os dados, a classificação regular, atribuída pelos clientes a 

comunicação da empresa destaca as limitações existentes nos instrumentos utilizados pela 

organização para que as informações sobre a marca alcance seus clientes, fazendo com que os 

mesmos não conheçam as formas de propaganda da empresa que frequentaram. 

 

CONCLUSÕES 

 O presente estudo teve como finalidade analisar as variáveis referentes o composto 

promocional de uma empresa de fast food na cidade de João pessoa, contribuindo para a 

melhoria dos seus processos em marketing. Após a análise pudemos constatar que a principal 

ferramenta para a consolidação da marca da empresa estudada foi o marketing boca a boca, 

fazendo com que a organização se mantivesse de forma satisfatória durante vários anos de 
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atuação no mercado, mas também resultando em restrições relacionadas ao conhecimento da 

marca no mercado em que atua. Foram sugeridas melhorias para a empresa, buscando a 

otimização de suas políticas voltadas à comunicação de marketing e a utilização de outros 

instrumentos do composto promocional, como a promoção de vendas e o marketing direto. 
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RESUMO: O processo de terceirização teve surgimento no Brasil no setor privado na década 
de 50, e ao longo dos anos foi inserida na Administração Pública. Contudo, nos dias atuais, o 
processo de terceirização se denota uma forma de flexibilização empresarial por meio um 
contrato a transferência na execução de atividades acessórias para uma organização prestadora 
de serviços. Assim, este estudo versa sobre as implicações do processo da terceirização na 
Administração Pública brasileira, os impactos e seus respectivos efeitos na dicotomia das 
vantagens e desvantagens na relação de trabalho considerando seus dispositivos legais. 
Inicialmente, é apresentando um referencial teórico que apresenta conceitos, evolução da 
temática da terceirização e suas formas de aplicabilidade. Posteriormente é apresentada que a 
nítida relevância do tema suplanta na Administração Pública, pois tem efeitos colaterais no 
âmbito jurídico e no âmbito social, uma vez que as flexibilizações no ambiente de trabalho 
não podem violar direitos fundamentais. Para o alcance dos resultados, o método de pesquisa 
é a exploratória, para fomentar o entendimento sobre a prática da terceirização, que vem 
resultando em efeitos ou resultados indesejáveis.  
Palavras–chave: Precarização, Leis, Súmula 331  
  
A REFLECTION ON THE LEGAL ASPECTS OF OUTSOURCING  

  
ABSTRACT: The process of outsourcing had emergence in Brazil in the private sector in the 
50, and over the years has been included in the public administration. However, in the present 
day, the outsourcing process if denotes a form of entrepreneurial flexibility through a contract 
to transfer in the implementation of activities ancillary to a service provider organization. 
Thus, this study focuses on the implications of the process of outsourcing in the brazilian 
public administration, the impacts and their respective effects on the dichotomy of the 
advantages and disadvantages in employment relationship considering its legal provisions. 
Initially, is showing a theoretical framework that presents concepts, thematic evolution of 
outsourcing and its forms of application. Is later presented to the clear theme relevance 
supplants in public administration, as it has legal and side effects in the social scope, since the 
workplace have added flexibility where cannot violate fundamental rights. For the 
achievement of results, the method of research is exploratory, to promote understanding about 
the practice of outsourcing, resulting in effects or undesirable results.  
KEYWORDS: Precariousness, Laws, Precedent 331  
  

INTRODUÇÃO  

Com as transformações na economia de mercado, ou seja, o desenho de compra, a 

venda e demais variantes que influenciam as distintas maneiras de se realizar e fazer negócios, 

as organizações estabelecem estratégias que priorizam seus serviços e produtos da sua 

principal atividade econômica. Assim eliminando necessidades e minimizando as grandes 

responsabilidades com atividade que não constituem o objeto finalístico da atividade 
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empresarial, sobretudo aquelas que são configuradas atualmente como prestação de serviços 

que a complementam.  

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), a prestação de 

serviços terceirizados tem demonstrado todo seu potencial na inserção de profissionais no 

mercado em organizações prestadoras de serviços especializados. Essa prática ultrapassou a 

condição de tendência de mercado e já é uma realidade no Brasil.  

O processo da terceirização ocasiona novas as relações de trabalho e imputa na 

abertura de organizações especializadas em serviços de terceirização. Existe também a 

condicionante do fomento de maior competitividade entre as organizações especializadas que 

prestam determinados serviços com a perspectiva do oferecimento da melhor qualidade. Visto 

que vislumbra agregar eficiência, elevação da competitividade e que os profissionais que 

desempenham tais serviços sejam mais capacitados, logo, apresentem maior presteza na 

realização dos mesmos.  

Entretanto, o que pode ser percebido com a abertura desregulamentada de 

organizações prestadoras de serviços terceirizados, na verdade, são gargalos considerados 

operacionais, decorrente, dos campos opostos que compõem essa situação. Em um polo se 

encontra uma pessoa jurídica contratante e no outro a contratada, responsável pela realização 

dos serviços.   

Na Administração Pública essa prática de contratar organizações terceirizadas 

acontece desde a década de 1966, através dos Decretos-Leis nº 1.212 e 1.216 que possibilitam 

a prestação de serviços de segurança nas instituições bancárias, atualmente revogados. No 

entanto, foi a partir da década de 1990, que terceirização foi “regulamentada” e dá-se com 

mais ênfase em meados de 2000.    

Contudo, a análise da aplicabilidade da terceirização na Administração Pública vem se 

apresentando com errôneas frequências, ao passo que, nos dias atuais já é possível encontrar 

profissionais de organizações de serviços terceirizados estarem desempenhando atividades 

finalísticas de órgão público. Desse modo, tem-se provocado um descompasso de âmbito da 

estrutura organizacional, além de afrontar o aspecto legal da relação contratual existente.  

A partir dessa construção, o referido trabalho, tem a pretensão de apresentar 

considerações sobre a necessidade de o ordenamento jurídico trabalhista ser atualizando em 

consonância com as novas relações de trabalho no mercado. O processo da terceirização 

fomenta a existência de um conjunto de regras na perspectiva de estabelecer regulamentação 
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adequada no anseio de resolver conflitos legais e organizacionais que podem resultar dessa 

relação.   

Assim, o estudo, tem como objetivo geral a investigação do processo da terceirização 

na Administração Pública e sua caracterização como uma ferramenta de descentralização da 

gestão pública, considerando o aspecto administrativo e legal dentro da vertente da relação de 

trabalho existente.  

  

MATERIAL E MÉTODOS  

Na construção desse estudo, se busca interpretar o fenômeno da técnica organizacional 

da terceirização com ênfase na Administração Pública, exaltando as consequências 

administrativas e legais na relação de trabalho. Assim, para atingir o objetivo proposto neste 

trabalho, foi realizado o procedimento de pesquisa teórica de finalidade exploratória 

bibliográfica pertinente à temática, através de livros e publicações em revistas e periódicos.  

Ainda, em conformidade com os objetivos, a pesquisa realizada é do tipo 

descritivaexplicativa, pois tem a finalidade de caracterizar o fenômeno da prática gerencial da 

terceirização dos serviços públicos. Busca-se identificar os fatores que condicional a relação e 

interação entre o contratante, contratada e o profissional que se encontra no inserido nessa 

relação trabalhista.   

A pesquisa descritiva procura classificar, explicar e interpretar fatos que ocorrem, 

permitindo o pesquisador apenas o registro e descrever os fatos observados sem interferência 

direta ou indiretamente na mesma (PRODANOV, 2013).E, para realizar esse parâmetro se 

busca por meio da pesquisa descrever as características do fenômeno da técnica gerencial da 

terceirização, o que contribuirá para atingir os objetivos propostos nesse estudo.   

Portanto, na conformidade de demostrar a relevância do presente estudo, além de 

estabelecer a relação entre causa e efeito dos objetivos apresentados, através de parâmetros 

não mensuráveis, procederá à sistematização da compreensão encontrada, com a finalidade de 

evidenciar a terceirização na Administração Pública a partir de um caráter mais objetivo e 

concreto.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Considerações sobre o processo evolutivo da terceirização  

Na perspectiva de propiciar resultados satisfatórios às organizações, produção e mais 

acesso aos serviços e bens de consumo às pessoas, e, por conseguinte, melhor qualidade de 

vida, mantendo a competitividade, surge nos estudos da ciência da Administração a técnica da 

terceirização. A finalidade da terceirização visava o equilíbrio das condições que contribuíram 

à eficiência no mercado de bens e serviços, além das relações no mercado de trabalho.   

A terceirização ocorre quando uma operação interna da globalização é 
transferida para outra organização que consiga fazê-la melhor e mais 
barato. As organizações transferem para outras organizações 
atividades como malotes, limpeza e manutenção de escritórios e 
fábricas, serviços de expedição, guarda e vigilância, refeitórios etc. 
Por essa razão, empresas de consultoria em contabilidade, auditoria, 
advocacia, engenharia, relações públicas, propaganda etc., 
representam antigos departamentos ou unidades organizacionais 
terceirizados para reduzir a estrutura organizacional e dotar a 
organização de maior agilidade e flexibilidade. A terceirização 
representa uma transformação de custos fixos em custos variáveis. Na 
prática, uma simplificação da estrutura e do processo decisório das 
organizações em uma focalização maior no core business e nos 
aspectos essenciais do negócio (CHIAVENATO, 2008, p. 277).  

 

Existe uma corrente doutrinária da jurisprudência, qualificando a técnica da 

terceirização na Administração Pública, que acontece principalmente de forma desvirtuosa a 

não realizar concursos públicos, sendo esta, a prática legal para o ingresso no serviço público, 

de acordo com Constituição Federal de 1988, em seu art. 37.   

“II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”     

 

Na premissa, a contratação de terceiros para realização de atividades, era 

prioritariamente apenas incidentes em áreas para serviços considerados meios, como o caso de 

vigilância, segurança, manutenção, locação de veículo, serviço de transporte limpeza e 

conservação. Esses serviços são aqueles que não têm relação direta com o objeto principal do 

órgão público o qual se utilizou da terceirização.   
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Atualmente, o processo da terceirização versa em sentido prático e objetivo, a qual 

singularmente somente considera a vertente mercadológica da relação custo e benefício da sua 

aplicabilidade dentro de uma matriz organizacional, em tão alto grau na sua origem, isto é, 

nas organizações privadas como de igual modo na Administração Pública. Visto que, o 

patamar remuneratório dos trabalhadores terceirizados é expressivamente inferior aos dos 

profissionais contratados diretamente pela organização para o exercício da mesma atividade 

laboral.   

No âmbito da Administração Pública, a terceirização é um modelo de gestão que se 

caracteriza como uma espécie de descentralização. Muito embora, já é possível encontrar 

entendimento doutrinário que a terceirização é singularmente uma prática da privatização, 

ainda que temporária, na qual se visa uma parceria com o setor privado para a realização de 

serviços públicos.  

  

Os aspectos legais sobre da Terceirização   

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é datada de 1943, época que o Brasil 

vivia o ágil poderio econômico da produção agrário e cafeicultor. Assim, a CLT foi vista 

como uma legislação moderna para a época, e com sua edição a relação de trabalho ganha 

dois sujeitos em destaque: o empregado e o empregador. No entanto, com as transformações 

ocorridas no tempo e no espaço nas condições e relações de trabalho no mundo globalizado, 

as distintas formas e setores existentes atualmente na economia.  

Desse modo, as modernas relações de trabalhos de atividades econômicas, exigem 

novas formas de contratação de profissionais e consequentemente novas maneiras e subsídios 

de remunerações. Logo, a CLT não é o regime jurídico mais apropriado para atender as novas 

relações de trabalho que vem surgindo ao longo dos tempos.  

As organizações que visam somente o custo benefício de sua atividade econômica, 

considerando singularmente o aspecto financeiro dessa relação, tende a provocar equívocos. 

Por sua vez acaba infringindo o sistema do ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, a 

Constituição Federal e as leis trabalhistas são desrespeitadas.  

No caso da terceirização, na vertente que vem sendo construída ao longo do tempo, 

provoca mais malefícios se comparada aos benefícios propostos principalmente na 

perspectiva dos profissionais. Pois a mesma, como se trata de uma modalidade de prestação 
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de serviços, é uma prática remunerativa defasada, desfavorecendo o profissional, além de 

condições que não apresentam segurança jurídica dos direitos trabalhistas, se comparada aos 

profissionais regulares.  

 Nesse sentido, corroba ainda com a desconstrução social que o sentido trabalho 

promove ao profissional, uma vez que, o atual contexto prático e aplicado da terceirização do 

trabalho desobedece aos parâmetros constitucionais de proteção ao trabalho humano, violando 

alçados direitos fundamentais. Resulta ainda, em diminuição de seu sentido social e de 

existência, vindo a retirar do trabalhador o protagonismo de seu projeto de vida.  

Todavia, na visão de Reis (2015), a terceirização não afronta a legislação jurídica 

brasileira, pois a mesma tem respaldo normativo no marco evolutivo da terceirização no 

serviço público, cujas raízes estão vinculadas no Decreto-Lei 200/1967, em seus arts. 6º e 10, 

sobretudo com ênfase no § 7º, que prevê e descreve a descentralização das atividades da 

administração pública direta e indireta:  

Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, 
supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento 
desmesurado da máquina administrativa, a Administração procurará 
desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, 
sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde 
que exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e 
capacitada a desempenhar os encargos da execução.  

 

Posteriormente foi regulamentado, através do Decreto nº 1.034, de 21 de outubro de 

1969, que trata de medidas de segurança para instituições bancária, a possibilidade de 

dispores da modalidade de contratação de serviços de segurança e vigilância ostensiva 

prestada por organizações particulares.   

Assim, evidenciam que as instituições bancárias foram os primeiros órgãos públicos 

que utilizaram, legalmente, a condição de dispores de prestação de serviços mediante 

contrato, desde que fossem respeitadas algumas condições, de acordo com o artigo 10, § 7º, 

do Decreto-Lei nº 200.  

Com a crescente adoção da prestação de serviços na execução indireta em algumas 

atividades pela Administração Pública, pôde-se observar a criação de leis que permitiram 

condições e parâmetros legais predefinidos. E com a promulgação da Constituição Federal de 

1988, artigo 37, inciso XXI, foram estabelecidas regras para contratos que a Administração 

Pública pode celebrar para prestação de serviços por meio da Lei nº 8.666/1993.  
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O referido dispositivo legal tem alusão à obrigatoriedade que podem ser licitados 

depois de atendidas diversas exigências previstas, como a condição do prestador de serviços – 

licitante – possuírem a plena capacidade de assumir todas as obrigações previstas, além de se 

responsabilizar pela capacidade precisa e circunstancial da realização do prestação de serviços 

a qual se submeteu.  

Contudo, a terceirização somente teve reconhecimento legal pelo Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) em dezembro de 1993, a partir do lançamento do Enunciado n° 331 que deixa 

claro as condicionantes que caracterizam legalmente a regulamentação da terceirização.  Em 

consonância com o Enunciado n° 331 a descentralização de atividades, somente poderá 

ocorrer nas atividades auxiliares a sua atividade principal, por meio de contratação de 

organização de personalidade jurídica, que não há diretamente a pessoalidade na forma de 

contratação de profissionais autônomos, e nem ficar submissa o horário de trabalho e a 

subordinação hierárquica.   

Uma vez que ocorra a subordinação direta qualquer forma de contratação de terceiros, 

o tomador de serviços não poderá ficar dando ordens aos empregados da contratada ou 

autônoma profissional.   

Ainda citando o Enunciado n° 331 do TST, o mesmo traz as hipóteses de terceirização 

lícitas de acordo com os preceitos legais doutrinários brasileiros, com a finalidade de guardar 

os direitos trabalhistas arrolados pela legislação, distanciando a prática de fraudes que venham 

resultar em prejuízos na relação de trabalho.   

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, 
formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo 
no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).  

II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, 
não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública 
direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). (Revisão do 
Enunciado nº 256 - TST). III - Não forma vínculo de emprego com o 
tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 
20/06/1983), de conservação e limpeza, bem como a de serviços 
especializados ligados a atividade-meio do tomador, desde que 
inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.  
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das 
empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que 
hajam participado da relação processual e constem também do título 
executivo judicial (art. 71 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993). (Alterado 
pela Res. 96/2000, DJ 18.09.2000).  
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No ano de 1997, o poder Executivo, no âmbito da Administração Pública Federal, 

editou o Decreto de nº 2.271, enumerando quais atividades acessórias e completares que 

poderiam/ão ser objeto de prestação de serviços, mediante processo de licitação e contratação.   

Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica 
e fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades 
materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos 
que constituem área de competência legal do órgão ou entidade.   
§ 1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, 
transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, 
telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e 
instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta.   
§ 2º Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades 
inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do 
órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou 
quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do 
quadro geral de pessoal.  

 

Mesmo se o Decreto de nº 2.271/1997 exclui a execução por terceiros, aquelas 

atividades principais e inerentes aos órgãos da Administração Pública, a prática não se 

encontra respeitada em sua plenitude. Assim, a aplicabilidade da terceirização encontra-se 

desrespeitada, pois os fatos mostram que o uso desta, cada vez mais se expande nos serviços 

públicos, com afrontamento às bases legais.   

Em consequência, tende a justificar-se a orientação consubstanciada 
na Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, porquanto o 
Estado deve garantir o atendimento aos princípios da igualdade, da 
segurança e da moralidade administrativa com referencia aos 
trabalhadores “terceirizados” no sentido do que enseja o § 6º do art. 
37: os agentes públicos são responsáveis pela fiscalização das 
empresas contratadas “para suprir necessidade temporária”, no 
atendimento aos direitos trabalhistas e previdenciários dos 
empregados destas [...], procura garantir direitos aos trabalhadores 
(GARCIA, 2015, p. 14).  

No sentido da irregularidade que vem sendo praticada, à medida que a contratação de 

organizações prestadoras de serviços para a execução de serviços públicos, os quais são 

integrantes privativamente ao elenco das atribuições dos cargos permanente da Administração 

Pública.  

A técnica da terceirização utilizada na gestão da Administração Pública provoca o 

aparecimento de novas relações de trabalho que fomentam o decréscimo dos patamares 

jurídicos de negação dos direitos fundamentais, confrontado nesse sentido as conquistas 

sociais e trabalhistas na Constituição Federal de 1988.  



 

12148 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

Analisa-se assim que:  

A terceirização costuma ser definida como processo de gestão 
empresarial que consiste a transferência para terceiros de serviços que, 
originalmente seriam executados dentro da própria empresa. Desse 
modo, é a contratação de um terceiros para a apresentação de serviços 
para uma empresa, a qual se aproveita e fui do resultado do labor dos 
funcionários desse terceiros.  (FORTINI; VIEIRA, apud REIS, 2015, 
p. 56).  
 

Desde o ano de 2014, a temática da terceirização foi reacendida no Congresso 

Nacional a partir da aprovação do Projeto de Lei (PL) 4330/2004. O referido projeto 

vislumbra sobre a possibilidade de liberação de transferir toda e qualquer atividade para 

terceiros.  

 No entanto, o modo como se propõe regulamentar a terceirização na Administração 

Pública provoca fortes posicionamentos contrários, além de receber resistência de 

organizações trabalhistas e setores de representação dos trabalhadores, pois na visão dos 

mesmos, as propostas apresentadas acarretam mudanças que afetam os direitos trabalhistas 

assegurados, em 1943, pela Consolidação das Leis do Trabalho.  

A ampla mobilização desfavorável do PL 4330/2004 vem desde instituições do direito 

do trabalho no Brasil como a ANAMATRA (Associação Nacional dos Magistrados do 

Trabalho), ANPT (Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho), o Conselho Superior 

do Ministério Público do Trabalho, o Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do 

Brasil), o Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho – SINAIT.   

Além de organizações representativas, do mesmo modo como pesquisadores, 

estudiosos do tema que através de manifestos escritos condenam a proposta, devido à mesma 

ser uma nítida forma de precarização da atividade laboral e de desrespeito aos direitos 

trabalhistas conquistados deste a CLT.  

 De acordo com o projeto será permitido contratar todos os cargos e funções públicas. 

Essa liberação apresenta duas condicionantes negativas para o profissional, a primeira 

relaciona a mercantilização total do serviço laboral, pois os profissionais serão tratados em 

suma meramente como peças de um processo, configurando assim como um retrocesso do 

processo civilizatório e evolutivo do trabalho.  

O projeto desconsidera a relevância da condição da dignidade humana e do valor 

social do trabalho, um dos pilares na concretização e efetividade dos princípios 

constitucionais, somando às perdas de direitos sociais adquiridos ao longo das lutas sociais.   
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Já a segunda, é a eliminação da condicional garantida na constituição de 1988 que é a 

possibilidade de inserir no serviço público por meio de concurso público. A retirada de 

mecanismos que travam e anteparem às possibilidades da contratação na Administração 

Pública, é desfavorável ao pilar da consolidação da cidadania brasileira.   

Nessas circunstâncias, a terceirização sobre o aspecto moderno da PL 4.330/2004, é 

vista como uma condicionante para suprimir os direitos, na medida em que amplia iniquidade 

conturbando ainda mais a situação.  

O Tribunal Superior do Trabalho – TST, instituição máxima e legítima do poder da 

Justiça do Trabalho, também já se posicionou contrário ao PL 4330/2004 a partir de uma carta 

assinada pela maioria dos ministros que compõe o TST. Um ofício no qual são apresentadas 

suas ponderações, dentre outras:  

(…)  
II. O PL negligencia e abandona os limites à terceirização já sedimentados 

no Direito brasileiro, que consagra a terceirização em quatro 
hipóteses:  
1- Contratação de trabalhadores por empresa de trabalho 
temporário (Lei nº 6.019, de 03.06.1974);  
2- Contratação de serviços de vigilância (Lei n 7.102, de 
20.06.1983); 3- Contratação de serviços de conservação e limpeza;  
4- Contratação de serviços especializados ligados a atividades-meio do 
tomador, desde que inexista a personalidade e a subordinação direta;   

III. A diretriz acolhida pelo PL nº 4.330-A/2004, ao permitir a 
generalização da terceirização para toda a economia e a sociedade, 
certamente provocará gravíssima lesão social de direitos sociais, 
trabalhistas e previdenciários no País, com a potencialidade de 
provocar a migração massiva de milhões de trabalhadores hoje 
enquadrados como efetivos das empresas e instituições tomadoras de 
serviços em direção a um novo enquadramento, como trabalhadores 
terceirizados, deflagrando impressionante redução de valores, direitos 
e garantias trabalhistas e sociais. Neste sentido, o Projeto de Lei 
esvazia o conceito constitucional e legal de categoria, permitindo 
transformar a grande maioria de trabalhadores simplesmente em 
´prestadores de serviços´ e não mais ´bancários´, ´metalúrgicos´, 
´comerciários´, etc.  
Como se sabe que os direitos e garantias dos trabalhadores 
terceirizados são manifestamente inferiores aos dos empregados 
efetivos, principalmente pelos níveis de remuneração e contratação 
significativamente mais modestos, o resultado será o profundo e 
rápido rebaixamento do valor social do trabalho na vida econômica e 
social  brasileira,  envolvendo  potencialmente 
 milhões  de  pessoas. (…)  

IV. O rebaixamento dramático da remuneração contratual de milhões de 
concidadãos, além de comprometer o bem estar individual e social de 
seres humanos e famílias brasileiras, afetará fortemente, de maneira 
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negativa, o mercado interno de trabalho e de consumo, 
comprometendo um dos principais elementos de destaque no 
desenvolvimento do País. Com o decréscimo significativo da renda do 
trabalho ficará comprometida a pujança do mercado interno no Brasil.  
(…)  

 

Ainda é relevante ressaltar que uma problemática do aspecto doutrinário brasileiro, 

sobre a técnica da terceirização, que vem sendo corriqueiramente encontrada, embora que 

praticada dentro da ilegalidade doutrinária, é o inadimplência das obrigações trabalhistas e 

previdenciárias, e consequentemente a responsabilização da Administração Pública perante os 

profissionais terceirizados.  

Tal situação coloca ainda a indagação jurídica sobre qual é a responsabilidade da 

Administração Pública. De acordo com Garcia (2015, p. 15), “o Estado deve garantir, é dizer, 

o Estado tem responsabilidade pelo cumprimento das leis pelos destinatários, no caso, 

empresas contratadas. É o que decorre dos princípios-vetores sob análise”.  

 Nessa perspectiva, a Administração Pública deve responder pelo pagamento aos 

profissionais da organização terceirizada, que não cumpriu com suas obrigatoriedades legais e 

previstas no contrato de licitação no aspecto dos direitos do trabalho e previdenciários de seus 

profissionais que foram incumbidos de executar os serviços públicos estimados.  

Na visão Pastore (2011) a existência de constantes desrespeitos aos direitos 

trabalhistas no mercado de trabalho atualmente, embora seja uma situação de total repúdio, 

além de ser uma desconsideração à condição da dignidade humana é uma situação intolerável. 

Considerando tais aspectos, se percebe a necessidade de modificação desse cenário, no 

sentido de garantir a eficácia e aplicabilidade das leis trabalhistas e previdenciárias e 

consequentemente a punição daqueles que usurpam e cometem devaneios contra os 

profissionais e seus direitos.   

Existe impreterivelmente uma necessidade legal de regulamentar a situação 

conflituosa que ocorre sobre o processo de terceirização. Entretanto, o que era vislumbrando 

sobre um projeto benéfico ao profissional e consequentemente a atividade laboral demonstra 

em demasia ser uma possibilidade que não avança para a construção de uma sociedade mais 

igual e justa.   

Nesse sentido, é notório que a CLT é um importante instrumento da relação de 

trabalho, no entanto, a mesma deve ser contextualizada e atualizada para acompanhar as 

mudanças que ocorrem nas relações de trabalho do mundo contemporâneo. Modernizar a CLT 
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é essencial, sobretudo na forma de prestação e contração de serviço da terceirização que 

passou de uma situação pontual e se consolida como uma nova maneira flexível de relações 

de trabalhos, tanto na Administração Pública como nas organizações privadas.   

Portanto, é consideravelmente relevante, urgente e imediato à modernização das 

normas jurídicas trabalhistas com ênfase a terceirização, pois as democracias ditas sociais, as 

quais visam relações de trabalho que respeitem o profissional vai muito além de com salários 

dignos, mas sim a melhoria da qualidade de vida e reconhecimento profissional como fator de 

integração social.   

  
CONCLUSÕES  

O mercado de trabalha atravessa profundas transformações que precisa de uma 

adequada combinação técnica e legal do processo de terceirização. Há a necessidade de tratar 

de modo gerencial que é a contratação de outrem para a realização de serviços, deve ser uma 

parceria ente a organização contratada, contratante e os profissionais que realizaram 

propriamente a execução dos serviços.   

De acordo com Garcia (2015), a temática da terceirização já permanece a mais de 17 

anos em debate no Congresso Nacional e ainda a matéria não foi regularizada. Com o 

processo continuo das transformações ocorridas no mercado de trabalho na ultima década, já 

se encontra atrasada a legislação brasileira sobre a terceirização, pois a CLT mesmo com suas 

atualizações é ineficiente sobre a matéria.   

No âmbito da Administração Pública e de acordo com os preceitos prescritos no 

sistema jurídico brasileiro, em especial a Lei de Reponsabilidade Fiscal visa inibir a 

substituição do servidor ou empregado público por terceirizados com o objetivo de não atingir 

os limites com as despesas de pessoal.   

Nesse sentido, acerca do processo da terceirização na Administração Pública, 

ponderase sobre seus aspectos organizacionais e legais de aplicabilidade prática e objetiva, a 

técnica de terceirização promove consequências intensas da precarização das relações de 

trabalho, além de caracteriza-se uma fragmentação da CLT.  

È relevante ainda ponderar que, o surgimento da legislação trabalhista nos anos de 

1950 tinha a ideia proteger o profissional. Também vislumbrava preservar a dignidade do 

homem no ambiente de sua atividade laboral, difundido com o pensamento da justiça social 
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com garantias estabelecidas à proteção das necessidades básicas e a dignidade da pessoa 

humana, afinal, o trabalho tem conotação de realização pessoal.  

 Entretanto, a necessidade de atualização da CLT é relevante para assegurar aqueles 

que trabalham na forma de terceirizados sejam asseguradas suas garantias dos direitos 

trabalhistas e previdenciárias. Uma legislação que combata a inadequação e exploração do 

trabalho humano de prestação de serviços que os profissionais estão submetidos às novas 

relações de trabalho.  

Tais implicações devem ser ajustadas as novas circunstâncias, estendendo aos 

profissionais de organizações terceirizadas a proteção jurídica. A necessidade da segurança 

dos direitos trabalhistas e previdenciários iguais aos demais profissionais, em consonância 

com os ditamos constitucionais dos direitos sociais. Decerto, a CLT de 80 anos atrás se 

encontra muito obsoleta, uma vez que, as relações de trabalho nos dias atuais são muito 

distintas.  

Porém, a eficiente regulamentação do processo da prestação de serviços passa muito 

longe do Projeto de Lei 4330/2004 que vislumbra a bandeira da modernidade, que seria 

simplesmente terceirizar toda e qual serviço, em regra, profissionais ganhando salários 

menores e em piores condições de trabalho do que aqueles contratados diretamente.   

Ao ampliar a terceirização para qualquer tipo atividade, independentemente da 

distinção entre atividade meio e atividade fim, abre a possibilidade de que todos os 

trabalhadores brasileiros sejam terceirizados. Sem considerar, ainda, as categorias e finalidade 

de serviços prestados na Administração Pública.  

 Além do mais o PL 4330/2004 é uma afronta a Constituição, desrespeitando os 

princípios da igualdade e segurança. Ressaltando ainda as formas legais de inserção de 

profissional no serviço públicos, seja por meio do concurso, nomeação em cargo de comissão 

ou a contração por tempo determinado a partir de uma necessidade esporádica. 

Nesse sentido, o que pode ser demonstrado é que as formas turvas de regulamentar a 

terceirizações têm encontrado freios no entendimento jurisprudencial consolidado pelo TST 

na Súmula 331. O PL em questão, ao invés de avançar em relação a esse entendimento, 

retrocede.   

Levando em consideração ainda a premissa da Constituição brasileira todo profissional 

deverá ter respeitado a segurança perante a lei dos seus direitos na qual o Estado tem a 
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responsabilidade de garantir através dos seus agentes públicos responsáveis pela fiscalização 

do cumprimento legal dos direitos trabalhistas e previdenciárias das organizações prestadoras 

de serviços.   

A terceirização sendo uma realidade presente se figura como os novos pares da relação 

de trabalho no Brasil. A mesma deve ser uma técnica de viabilização as condições objetivas e 

equiparadas aos profissionais tradicionais, pois todo profissional deve possuir segurança e 

igualdade quanto aos seus direitos, perante a lei.    
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RESUMO: Faz-se necessário identificar potenciais recursos humanos de uma instituição de 
ciência e tecnologia para que possam atuar e contribuir para a resolução de problemas 
demandados pela instituição e setor produtivo. O mapeamento de competências é uma forma 
de identificar pontos fortes e lacunas de conhecimento dentro de uma instituição. Extrações de 
informações sobre as competências dos pesquisadores podem ser realizadas a partir de 
currículos dos pesquisadores, como a Plataforma Lattes, por exemplo, requerendo a utilização 
de ferramenta computacional adequada. Destarte, este trabalho relata um mapeamento de 
competências no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), 
coletando, tratando, processando e analisando dados pessoais, titulação máxima, áreas de 
competências e palavras-chave fornecidas através de um questionário Web e de ferramentas 
computacionais específicas. Espera-se que este mapeamento venha contribuir com ações 
futuras no contexto da pesquisa e inovação, contribuindo para parcerias e para a resolução de 
problemas e atendimento às demandas de ensino, pesquisa, extensão e inovação do IFPB. 
Palavras–chave: mapeamento de competências, gestão do conhecimento, gestão da inovação,  
áreas do conhecimento, palavras-chave. 
 

A REPORT OF A COMPETENCE MAPPING EXPERIENCE AT IFPB 
 
ABSTRACT: It is necessary to identify potential human resources of a science and 
technology institution so that they can work and contribute to problem solving demanded by 
the institution and Market. The competences mapping is a way to identify potential enabling 
to identify strengths and gaps of knowledge within an institution. Extractions of informations 
on the competences can be performed from researchers curriculums, such as the Lattes 
Platform, for example, requiring the use of proper computational tool. Thus, this work relates 
a competence mapping experience at Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Paraíba (IFPB), obtaining, treating, processing and analyzing personal data, maximum degree, 
competences areas and keywords through a Web questionnaire and using specific computer 
tools. It is expected that this mapping will contribute to future actions in the context of 
research and innovation, contributing to partnerships and solving problems and meeting the 
educational, research, extension and innovation demands at IFPB. 
KEYWORDS: mapping competences, knowledge management, innovation management, 
knowledge areas, keywords. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A interação entre Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) e o setor produtivo pode 

contribuir para a resolução de problemas demandados pelas empresas, produzindo inovações, 

e gerando inúmeros benefícios para a sociedade. Para se buscar esta interação é necessário 
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identificar na instituição os pesquisadores que podem atuar em atividades de pesquisa 

aplicada e inovação, voltadas para o desenvolvimento científico e tecnológico em parceria 

com empresas, conforme previsto na Lei 10.973/2004 (BRASIL, 2004). 

O mapeamento de competências tem sido usado como uma forma de identificar, 

sistematizar e evidenciar as competências do capital intelectual uma instituição, como relata 

TORRES, ZIVIANI e SILVA (2012). A partir do mapeamento, é possível identificar os 

pontos fortes e as lacunas de conhecimentos da instituição. No contexto das Instituições de 

Ciência e Tecnologia (ICT), o mapeamento de competências científicas e tecnológicas pode 

ser feito extraindo-se informações dos currículos dos pesquisadores, a partir da plataforma 

Lattes (CNPQ, 2016). Isto requer o uso de algum tipo de ferramenta computacional que 

extraia as informações destes currículos e as converta para a estrutura desejada, gerando um 

esforço considerável. Além disso, esses currículos descrevem as competências do pesquisador 

a partir das áreas/subáreas de conhecimento da tabela de áreas da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (FUNDAÇÃO CAPES, 2016) e não 

usam palavras-chave ou termos que identifiquem o conhecimento científico e tecnológico.  

Embora esta tabela tenha uma hierarquia com quatro níveis de profundidade, ela não 

identifica, num nível mais específico, as áreas científicas e tecnológicas que o pesquisador 

pode atuar. Por exemplo, as áreas de Robótica Educacional e Robótica Industrial não se 

encontram na tabela da CAPES, por serem muito específicas e multidisciplinares. Por outro 

lado, as tecnologias que o pesquisador domina são difíceis de serem identificadas nos 

currículos Lattes e, quando o são, aparecem de forma espalhada, nos registros de publicações, 

por exemplo, utilizando-se palavras-chave que nem sempre são alcançadas pelo serviço de 

busca da plataforma Lattes e nem sempre são tratadas quanto à acentuação e outras 

características. 

Este trabalho relata a experiência de um mapeamento de competência realizado em 

2016 no Instituto Federal da Paraíba (IFPB), que identificou as áreas de competências 

científicas e tecnológicas de 307 servidores do IFPB, a partir de dados fornecidos pelos 

próprios pesquisadores. Espera-se que este mapeamento venha contribuir com ações futuras 

no contexto da pesquisa e inovação, visando uma maior interação entre o IFPB e o setor 

produtivo e também contribuir para a identificação de especialistas para resolução de 

problemas e atendimento às demandas da Instituição. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O mapeamento das competências foi realizado, seguindo-se as quatro etapas: 

1. Planejamento - define-se o conteúdo do questionário web a ser respondido pelos 

servidores do IFPB para identificar as suas fontes de conhecimento científico e 

tecnológico; 

2. Coleta dos dados - constrói-se e envia-se, por e-mail, o questionário web a ser 

respondido por cada servidor; 

3. Tratamento dos dados - realiza-se o tratamento das respostas do questionário; 

4. Análise dos resultados - analisa-se quantitativa e qualitativamente as respostas do 

questionário, utilizando-se gráficos e tabelas. 

 

 O questionário foi construído através da ferramenta Google Docs (GOOGLE, 2016) 

contendo uma apresentação dos objetivos do questionário e quatro seções de perguntas que 

são:  

1. Dados pessoais; 

2. Titulação máxima; 

3. Áreas de competência; 

4. Palavras-Chave.  

 

A seção 1 pergunta sobre os principais dados do servidor e se o mesmo já participou 

de projetos de pesquisa. A seção 2 pergunta sobre os dados da titulação máxima do servidor, 

incluindo país de conclusão, a grande área e respectiva área do conhecimento, segundo a 

tabela CAPES. A seção 3 permite que o servidor forneça até duas grande áreas e respectivas 

áreas de conhecimento,  segundo a tabela CAPES. A seção 4 permite o cadastro de no mínimo 

5 e no máximo 10 palavras-chave por área de competência, totalizando até 20 palavras-chave. 

A Figura 1 ilustra parte das seções 3 e 4 do questionário. 
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.,   

Figura 1. Questionário Web, seções 3 e 4. 

 

Após a submissão do questionário pelo servidor, as respostas ficam armazenadas numa 

planilha Excel que é importada para um banco de dados Access, para serem tratadas e 

processadas por um programa de computador desenvolvido na linguagem Java em ambiente 

Windows.  

O tratamento consiste em validar o formato dos dados, por exemplo, eliminando 

acentuação e caracteres estranhos ao contexto. O processamento dos dados geram resultados 

em uma ou mais planilhas que podem ser manipuladas para gerar novas informações e 

gráficos. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O questionário Web foi respondido por 307 servidores do IFPB, sendo 242 docentes e 

65 técnicos administrativos. Alguns resultados quantitativos foram levantados. Por exemplo: 

na seção 1, identificou-se que  142 responderam que não participaram de projetos de pesquisa 

internos e 254 responderam que não participaram de projetos de pesquisa externos. Na seção 

2, identificou-se que 109 servidores são doutores e 144 servidores são mestres. Na seção 3, 

identificou-se que foram selecionadas (da tabela CAPES) 406 áreas do conhecimento distintas 

e, na seção 4, identificou-se que foram digitadas 1716 palavras-chave distintas. 

Além disso, verificou-se que 34 servidores atuam em áreas de conhecimento diferente 

da área de conhecimento de sua titulação máxima e que 48 servidores atuam em mais de uma 

grande área do conhecimento (p.ex: ciências exatas e engenharias). 

Os dados coletados foram analisados através de gráficos e identificou-se uma grande 

concentração de saberes e competências nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Exatas e da 

Terra e Engenharias, conforme pode ser visto na Figura 2. Após a totalização e classificação 
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das áreas de competência em função do total de servidores associados a elas, o resultado foi 

que a área de Ciência da Computação foi a área preferida dos servidores que responderam ao 

questionário, como mostra o gráfico da Figura 3. Analogamente, o gráfico da Figura 4 aponta 

a palavra-chave Educação como a mais indicada pelos servidores. 

 

 

Figura 2. Competências por área no IFPB 

 

Figura 3. Gráfico com principais áreas do conhecimento identificadas no questionário. 
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Figura 4. Gráfico com principais palavras-chave identificadas no questionário. 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho realizou um mapeamento de competências científicas e tecnológicas de 

307 servidores do IFPB, utilizando um questionário Web e um programa de computador 

desenvolvido especificamente para isso. Os dados coletados foram armazenados num banco 

de dados, tratados e analisados, produzindo informações quantitativa e qualitativa sobre as 

áreas de conhecimento dos servidores. 

Os dados analisados mostraram uma grande concentração de saberes e competências 

nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Exatas e da Terra e Engenharias. 

Atualmente, encontra-se em desenvolvimento uma ferramenta que pretende integrar 

todas as etapas do mapeamento descritas aqui, permitindo que o usuário possa atualizar suas 

informações e ter acesso aos resultados do mapeamento e que qualquer pessoa possa fazer 

buscas de competências, usando palavras-chave. 
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RESUMO: A busca por informações a respeito das atividades do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo da Paraíba - SESCOOP/B foi o desafio deste estudo. A 
pesquisa é do tipo quali-quantitativa, que utilizou para coleta de dados à pesquisa documental 
e observação. Conforme resultados exposto neste trabalho, foi possível identificar as 
atividades do SESCOOP/PB considerando as subáreas da Gerência de Desenvolvimento: a 
Formação Profissional, Monitoramento e Promoção Social, onde no durante o estudo 
discorreu sobre as ações realizadas, o número de cooperados beneficiados e o número de 
cooperativas/entidades beneficiadas. Conclui-se que após a caracterização de objetivos 
específicos, o ano de 2013 foi o melhor ano para o SESCOOP/PB com relação às atividades 
para as cooperativas. 
Palavras–chave: Administração Geral; Gestão de Cooperativas; 
 
 
A PORTRAIT OF THE ACTIVITIES OF SERVICE OF NATIONAL 
PARAÍBA COOPERATIVE LEARNING  
 
ABSTRACT: The search for Respect Information of activities to National Learning Service 
Cooperatives do Paraiba - SESCOOP/PB was the challenge this study . The Search and make 
quantitative quality type , que used paragraph data collection to document research and 
observation . As results Exposed In this work , it was possible to identify how activities do 
SESCOOP / PB considering how subareas Development Management: Vocational Training , 
Monitoring and Social Promotion Where there During the study talked about the stock 's 
performed , the number of cooperative members benefited EO number Cooperatives / entities 
benefited. It is concluded that after a characterization of specific objectives, the year 2013 was 
the best year FOR SESCOOP/PB with respect to activities such as Para Cooperatives. 
KEYWORDS: General Administration; Management Cooperative;  

 

INTRODUÇÃO 

Administrar é o que fazem os gerentes, termo que se aplica a todos os indivíduos que, 

em determinada organização, desempenhando um papel que tem, em sua interpretação mais 

conhecida, as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar. Estas funções constituem o 

chamado processo administrativo (MAXIMIANO, 2007). 

Sendo assim, com posse dessa afirmação, é possível perceber que a administração vai 

muito além de cuidar de uma organização, compreendendo também a capacidade de utilização 

de seus recursos, de forma que atinja os objetivos do negócio como um todo. 
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Segundo Singer (2002) o cooperativismo chegou através de imigrantes europeus, 

inicialmente no formato de cooperativas de consumo na cidade e de cooperativas 

agropecuárias no campo. Na Paraíba, segundo o Brasil Cooperativo (2016), a primeira 

cooperativa foi criada em 1923, em Bananeiras, no ramo Crédito, as demais cooperativas 

contaram com incentivo do Decreto – Lei de 1932, que garantia a sua legitimidade.  

Para Nepomuceno (2006), o cooperativismo caracteriza-se como um sistema 

socioeconômico baseado na união de pessoas e na soma de esforços de cada um, e procura 

melhorar as condições econômicas e sociais. Ele se desenvolve por meio de associações de 

pessoas formando cooperativa, cujo foco principal não é somente o lucro, mas também 

valorizar e integrá-lo à comunidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para Barbosa et al (2012) a pesquisa é, de forma consensual, um meio para se avançar 

na construção do saber, no descobrimento de novos fatos, caminhos e alternativas, assim 

como provocar discussões sobre os mais diversos temas.  

O presente estudo é uma pesquisa de natureza aplicada, que utilizará o método indutivo, 

pois o mesmo parte de um caso especifico baseado na experiência e nas observações de caso 

de realidade concreta, e quanto os procedimentos técnicos é uma pesquisa documental, do 

qual serão utilizados os registros cadastrais da OCB/PB. A pesquisa tem como enfoque 

descritivo, que visará proporcionar dentro do estágio cognitivo do conhecimento, um ato ou 

efeito de conhecer o objeto em estudo. 

 Considerando-se que o objetivo da presente pesquisa será caracterizar as atividades do 

SESCOOP/PB no período de 2010 a 2015. Segundo Gil (2008), a pesquisa descritiva tem 

como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre as variáveis.   

A unidade de análise da presente pesquisa terá como universo de estudo o 

SESCOOP/PB. E terá como foco as atividades realizadas pela Organização anualmente entre 

os anos de 2010 a 2015.  

O estudo utilizará para a coleta dos seus dados a observação e da documentação, 

gerando variáveis por meio da análise de conteúdo quanli-quatitativa. A tabulação dos dados 

coletados (análise quantitativa) será feita por meio de softwares como o Microsoft Excel, o 

que permitirá consolidar os dados documentais fornecido pelo SESCOOP/PB. 



 

12163 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

A pesquisa será analisada através da estatística descritiva, obtidas pelos dados 

documentais. A estatística descritiva tem como objetivo a descrição dos dados, sejam eles de 

uma amostra ou de uma população (FERREIRA, 2005). 

Para Gil (2008), o uso da abordagem qualitativa propicia o aprofundamento da 

investigação das questões relacionadas ao fenômeno em estudo e das suas relações, mediante 

a máxima valorização do contato direto com a situação estudada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo na Paraíba (SESCOOP/PB) é 

uma unidade de estadual do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo com a 

necessidade de aprimorar a formação técnica e gerencial do cooperativismo brasileiro 

(BRASIL COOPERATIVO, 2016). O SESCOOP se assemelha a outros órgãos do Sistema 

“S”. 

Segundo Manfredi (2002) as ações desenvolvidas pelo Sistema “S”, faz parte de uma 

estratégia para a evolução socioeconômica do país, com o intuito de minimizar os impactos da 

empregabilidade com mão de obra de baixa qualificação. 

As ações são atividades realizadas pelo SESCOOP/PB são trabalhadas através das 

subáreas da Gerência de Desenvolvimento (GEDEN): Formação Profissional, Monitoramento 

e Promoção Social. 

No Gráfico 1, aponta o quantitativo de ações realizadas pelo SESCOOP/PB entre os 

anos de 2010 a 2015.Em média, durante esses cinco anos foram realizados 475 ações por ano, 

considerando somente as ações e não as áreas de realização.       

Como pode-se notar no Gráfico 1, abaixo, o ano de 2014 foi uma ano atípico, com um 

forte declínio das ações da GEDEN, tal fato ocorreu pelo número insuficiente de 

colaboradores, tendo que reduzir consideravelmente suas atividades, concentrando-a 

basicamente em uma das suas subáreas, no caso, a Formação Profissional, em 2014.                 

                         Gráfico 1: Números de Ações do SESCOOP/PB. IFPB, 2016 
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A Formação Profissional passou por sua maior recessão em 2013, onde reduziu 40% 

das suas ações comparado a 2012, porém no ano seguinte teve um considerável aumento de 

45%, passando de 71 para 103 ações, sendo esse a maior diferença em escala. Em 2015, as 

ações continuaram a crescer, retomando o nível de ações do ano de 2011, considerando um 

aumento para 123 ações que representa 19% de aumento.  

Não diferente da Formação Profissional, o Monitoramento passou por um momento de 

redução das suas atividades a partir de 2012, começando com a diminuição de 3%, passando 

no ano seguinte para 23%, chegando ao ápice de 87% de redução no ano de 2014. Porém com 

a estabilização do setor em 2015, o Monitoramento, aumentando em 639% suas atividades, 

retomando ao patamar de realização das atividades anteriores ao ano de 2014. 

Para Ferreira e Souza (2001), é necessário integralizar os esforços individuais, a 

mobilização de todos os membros da organização em prol do alcance dos objetivos comuns. 

Em culminância com o pensamento dos autores, como o Monitoramento era a única subárea 

que possuía uma analista, fez necessário deslocá-la de suas atividades que até então eram 

exclusivas, para que a colaboradora contribuísse em ações da Formação Profissional, para que 

o setor como um todo conseguisse concluir suas atividades e manter minimamente a 

finalidade básica da entidade que é a promoção da aprendizagem. Já em 2015, com o advento 

de outros analistas, a colaboradora pode retomar as suas atividades principais. 

Já a Promoção Social foi a que mais decaiu ao longo dos anos, sendo até 2013 a área 

que mais realizava ações. Pode-se também destacar que em 2014 não houve nenhuma ação, 

isso é decorrente da ausência de colaborador para realização das demandas da subárea. Como 

já exposto anteriormente, em 2014, o quadro efetivo do SESCOOP/PB passava por um déficit 

de pessoal. Em 2015, a área de Promoção Social passou a ser gerida por um colaborador, 

assim explica-se o retorno das suas atividades. 

Conforme percepção do autor, principalmente no período de escassez do quadro de 

colaboradores, que o principal motivo para os decréscimos nos anos 2013 e 2014 provem das 

ausências de capital humano para o devido funcionamento da entidade, realizando as 

atividades pelo qual foi criado o SESCOOP/PB deixando a desejar no cumprimento das suas 

obrigações, logo tal problema foi percebido, através dos números, ocorreu em 2014 um 

concurso de seleção para ocupar as das subáreas, iniciando um novo ciclo em 2015 sendo 

executadas as atividades que compreende a missão da entidade. 

Além de contabilizar as ações realizadas, o SESCOOP/PB busca quantificar em seus 

relatórios os números de beneficiados com suas ações, esses números são por repetição, sendo 

assim, a mesma pessoa pode ser beneficiada mais de uma vez, e sua participação será 
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contabilizada todas às vezes. Os beneficiados podem ser cooperados, colaboradores, 

familiares e/ou a sociedade. No Gráfico 2, pode-se visualizar os quantitativos de beneficiados 

pelas ações da entidade. 

 

              Gráfico 2: Números de Beneficiados pelo SESCOOP/PB. IFPB, 2016. 

     

 

 

 

 

Na Formação Profissional, como demonstrou o Gráfico 1, a realização de ações foi 

inconstante, passando por variações anualmente. No que diz, respeito ao alcance dessas ações 

como aponta o Gráfico 2, mesmo passando por variações na execução das ações,  houve um 

equilíbrio nas nuances de redução e aumento dos beneficiados. Sendo o ano de maior 

declínio, 2011 com 10% a menos que em 2010 e por sua vez o ano de 2015, teve um aumento 

de 50% das suas atividades, após dois anos seguidos de pequenas reduções.  

Já o Monitoramento, passa por oscilação em demasia ano após ano. Saindo pouco mais 

de 1.000 beneficiados em 2010 e terminando o período estudado com quase o mesmo 

numerário em 2015. Porém o que chama a atenção é o período intermediário, onde após um 

aumento em 2012, de 182%, no ano seguinte reduziu suas atividades para um pouco mais de 

40% e surpreendentemente nos dois anos a seguir, 2013 e 2014, alcança a margem de 45.000 

beneficiados, sendo que foram realizadas 175 e 23 ações, respectivamente.  

Observou-se in loco, que a reestruturação da subárea foi um dos fatores primordiais 

para o crescimento em grande escala, buscando realizar ações que atingissem cada vez mais 

pessoas ao invés de pequenos grupos, realização de viagens ao interior do estado realizando 

palestra sobre cooperativismo, a realização do Censo do Cooperativismo Paraibano, reunião 

de grupos que pretendiam formar uma cooperativa ou que buscavam mais informações 

fizeram com que as ações mesmo em pequeno número se comparado com anos anteriores 

tivesse melhores resultados.  

Em 2014, seguiu o mesmo pensamento de realizar poucas ações mais com resultados 

bem significativos, forma realizados projetos que contavam com participações de ramos como 

o Portas Abertas, além de ter incluindo um programa de voluntariado denominado Dia C – 

Dia de Cooperar, que neste ano conseguiu beneficiar mais de 5.000 pessoas por todo o estado 

da Paraíba. Apesar de que em 2015, este último programa passou a fazer parte de outra 
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subárea, a Promoção Social. Em concordância com Farias (2013), o planejamento é a função 

administrativa que determina antecipadamente o que se deve fazer e quais objetivos devem 

ser alcançados, e visa dar condições racionais para que se organize e dirija a empresa ou seus 

departamentos ou divisões a partir de certas hipóteses a respeito da realidade atual e futura. 

Na Promoção Social, os danos foram maiores, ao ponto de em 2014 não possuir 

nenhum beneficiado, pois não gerou nenhuma ação. O ano que a subárea possuiu mais 

beneficiado foi em 2011, com mais de 32.000, ações principalmente que promovem o acesso 

de crianças e adolescentes ao tipo de organização que é uma cooperativa, o que é o 

cooperativismo possibilitando desde cedo conhecer esse novo modelo de organização é a 

principal direcionador das atividades da Promoção Social. Além de colaborar com ações das 

cooperativas que buscam melhorar o meio na qual está inserida. 

Em 2015, após retomar suas atividades, mesmo com poucas ações, o número de 

beneficiados é próximo alcançado em 2013, último ano antes da recessão de 2014. 

Demonstrando a força que as ações de cunho social possuem. 

O terceiro e último ponto observado através das atividades do SESCOOP/PB são os 

números de cooperativas e/ou entidades atendidas nas ações. Exatamente o que será possível 

visualizar no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Números de Cooperativas/ Entidades beneficiadas. IFPB, 2016. 

         

 

 

 

 

Primeiramente, é necessário esclarecer que as três subáreas em 2014 estão igualmente 

em zero devido a não haver registro, uma vez que o relatório de gestão de 2014 não mensura o 

quantitativo de cooperativas atendidas pelas ações daquele ano. 

Com tudo, a Formação Profissional obteve crescimento nos anos de 2011, 2013 e 2015. 

No ano de 2012, somente 90 cooperativas/ entidades participaram das ações conforme indica 

o Gráfico 3. Mas afirma-se que mesmo com a redução de cooperativas/ entidades 

participantes em 2012, o número de beneficiados não sofreu redução pelo contrário aumentou. 

No Monitoramento, a redução foi cada vez maior até 2012, chegando somente a 47% do 

que fora realizado em 2011, essa redução é resultado de ações voltadas para cooperativas/ 
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entidades de forma unitária, exclusiva. Em 2013, após o novo conceito, é possível perceber 

claramente o quanto de cooperativas/ entidades pode-se atender, porém é necessário 

considerar duas ações realizadas que contribuiu substancialmente para esses números: O 

Censo do Cooperativismo Paraibano e o Dia C. Em decorrência ao que Machado (2006) 

comenta, que para acompanharem as tendências do mercado e se manterem em condições de 

competir, as cooperativas devem se adaptar às necessidades do mercado, utilizando modelos 

de gestão eficientes para alcançar resultados satisfatórios. Buscado o aperfeiçoamento em 

suas atividades. 

Os números correspondentes à Promoção Social, nos anos de 2011 e 2012 são de certa 

forma incoerente enquanto as ações e os beneficiados diminuem o número de cooperativas/ 

entidades aumentam, salientando que nem sempre o volume é um diferencial. Isso demonstra 

principalmente o comprometimento das cooperativas ainda envolvidas em movimento sociais, 

mesmo diminuindo a quantidade de organizações, as que estão envolvidas tem ampliado seus 

programas sociais.  

Desta forma, quanto à característica da Formação Profissional, podemos afirmar que a 

subárea permaneceu com variável mínima durante os cinco anos analisados com uma média 

de 108 ações por ano. No que se refere ao quantitativo de beneficiados pelas ações do 

SESCOOP/PB manteve-se com os números regulares com pequenas alterações. Já em relação 

ao número de cooperativas/ entidades beneficiadas a subárea diferente dos pontos anteriores 

não manteve o equilíbrio, possuindo variações maiores, sendo 2012, com 90 ações o seu pior 

índice e 2015 com 382 ações o melhor momento, um aumento significativo de 424%. 

Por conseguinte, o Monitoramento expôs uma situação na qual a partir de 2012 decaiu 

em suas ações anualmente, chegando em 2014 ao numerário de 23 ações. Porém, no ano 

seguinte, 2015, houve um aumento considerável, foram realizadas 170 ações, chegando 

próximo ao número de 2010 que foi o ano com o maior número de ações. A respeito da 

quantidade de beneficiados, nota-se que a uma estabilidade nos números até os anos de 2013 e 

2014, onde ocorre o ápice do índice de pessoas que foram favorecidas pelos serviços do 

SESCOOP/PB, ultrapassando os 45 mil beneficiados. Logo, a quantidade de cooperativas/ 

entidades beneficiadas teve o pior momento em 2012 com somente 41 participações 

organizacionais. Sendo 2013, o ano com o melhor índice devido ao Censo do Cooperativismo 

Paraibano 2013. 

Por fim, a Promoção Social foi à subárea mais prejudicada. O ápice da realização das 

suas ações verificou que foi em 2011, com quase 400 ações. Por outro lado, suas atividades 

foram zeradas em 2014 devido principalmente pela redução dos colaboradores do setor, sendo 
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retomadas suas ações em 2015 quando conseguiu realizar 29 ações, número discreto 

comparado com a quantidade de ações nos anos anteriores. Com relação ao número de 

beneficiados, condiz afirmar que os números acompanhou a oscilação que ocorreu no número 

de ações, sendo assim, no ano que aumentava as ações consequentemente aumentava o 

número de beneficiados. Tendo o ano de 2014 como o ano no qual teve-se menos 

beneficiados das devido a não realização de ações. Em 2011, o Monitoramente teve seu 

melhor resultado, suplantando os 30 mil beneficiados. No tocante das quantidades de 

cooperativas/ entidades em 2012 teve um leve aumento na participação. Porém, esse 

aumentou não permaneceu, nem estabilizou. A partir do ano de 2013, os números forma 

diminuindo cada vez mais.  

Em linhas gerais, as atividades realizadas pelo SESCOOP/PB ao longo dos últimos 

cinco anos, passaram por diferentes momentos nos quais precisou reestabelecer os seus 

princípios enquanto entidade, traçar objetivos, anular programas com a finalidade de manter 

seus preceitos em busca de fortalecer mutuamente a organização e as cooperativas. 

 

CONCLUSÕES 

Este estudo teve como foco caracterizar o cooperativismo na Paraíba no período de 

2010 a 2015. Através da aglutinação de dados que anteriormente ao período de estágio 

encontravam-se dispersos. O objetivo foi resultado da experiência vivida no período de 

estágio. Por intermédio dos autores apresentados acima foi possível através deste trabalho 

caracterizar as atividades do SESCOOP/PB no período de 2010 a 2015 alcançando 

satisfatoriamente ao objetivo geral. 

Para a realização deste estudo, explicamos como ocorre o trabalho da GEDEN e suas 

subáreas, as ações realizadas para as cooperativas no período de estudo. Foram considerados a 

quantidade de ações realizadas, o número de beneficiados e a quantidade de 

cooperativas/entidades participantes das ações. Neste item, pode-se notar a fragilidade da 

GEDEN no tocante a quantidade de colaboradores, onde destaca-se que em 2014, diversas 

ações não ocorreram pela ausência de colaboradores, chegando a paralisar totalmente a 

subárea da Promoção Social. 

Desta forma, quanto ao caráter conclusivo podemos afirmar que ao final do estudo, 

considera-se 2013, o ano de maior representatividade nas atividades da GEDEN. Foram 

diversos desafios e dificuldades apresentadas, porém este é considerando em linhas gerais o 

ano do cooperativismo no estado da Paraíba.   
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E por fim, este estudo contribuiu significativamente para a academia os ganhos são 

ainda maiores, considerando que uma das maiores dificuldades deste trabalho foi material de 

embasamento. Tonando assim, em futuro breve que este estudo possa contribuir de forma 

significativa aqueles que têm interesse pelo estudo do cooperativismo. 
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo analisar a economia de energia 
proporcionada pela substituição das lâmpadas fluorescente por lâmpadas de tecnologia LED. 
Para isso, realizou-se um estudo de caráter descritivo, com abordagem quantitativa em uma 
residência familiar, composta por 7 (sete) cômodos e 5 (cinco) pessoas. A realização da 
análise se deu a partir da utilização dos métodos de análise econômica de investimento. Os 
dados foram coletados na residência citada acima, enquanto que a tabulação dos dados e a 
elaboração das tabelas foram realizados no Microsoft Excel 2013. Assim, os resultados 
demonstraram a viabilidade de se investir na substituição das lâmpadas, pois os gastos com 
energia para iluminação são reduzidos em 50%, em média. Desse modo, vê-se uma alternativa 
estratégica a ser adotada pela população, como forma de reduzir seus gastos. 
Palavras–chave: economia de energia, lâmpadas fluorescentes e LED, investimento 
 
 
INTELLIGENT ALTERNATIVE: A REPLACEMENT FOR 
FLUORESCENT LAMPS LED LAMPS IN RESIDENCES OF 
CONVENTIONAL AS SAVING WAY 
 
ABSTRACT: This study aims to analyze the energy savings from replacing fluorescent 
lamps with LED technology lamps. For this, we performed a descriptive study with a 
quantitative approach in a family residence, consisting of seven (7) rooms and five (5) people. 
The completion of the analysis was based on the use of methods of economic analysis of 
investment. Data were collected in the residence mentioned above, while the tabulation of the 
data and the preparation of tables were made in Microsoft Excel 2013. Thus, the results 
demonstrated the feasibility of investing in the replacement of lamps, because the energy 
costs for lighting are reduced by 50 % on average. Thus, we see a strategic alternative to be 
adopted by the population as a way to reduce your spending. 
KEYWORDS: energy saving, fluorescent lamps and LED, investment 
 
INTRODUÇÃO 

Nos últimos tempos o Brasil vem passando por uma forte crise econômica, causada pelo 

aumento da inflação e os escândalos de corrupção envolvendo o governo (GHARNI, 2015). O 

primeiro fator tem feito com que o poder aquisitivo da população seja corroído, quanto ao 

segundo, verifica-se que tem comprometido a credibilidade do país e dificultando o apoio 

externo aos diversos setores da economia.  
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Além disso, Ghani (2015) destaca que o excesso de gastos públicos, tem causado 

instabilidade nas taxas de crescimento do país. Nesse sentido, faz-se necessário que a 

população busque estratégias para se proteger do caos da economia do país, dentre elas, 

ressalta-se a redução dos seus gastos domésticos, visando à utilização dos recursos de forma 

eficiente e eficaz. 

Não obstante, o presente trabalho busca demonstrar uma eficiente estratégia para 

redução dos gastos domésticos por meio da substituição de lâmpadas fluorescentes por 

lâmpadas de LED (Light Emitting Diodes). Conforme Blum (2015), presidente da Associação 

Brasileira de Importantes de Produtos de Iluminação (ABILUMI), as lâmpadas de tecnologia 

LED possuem maior durabilidade e menor consumo, quando comparadas as demais 

existentes, além disso, produzem mais iluminação do que as lâmpadas comuns (fluorescentes) 

e menor agressão ao meio ambiente.  

Desta forma, o estudo parte da hipótese de que a troca de lâmpadas comuns por 

lâmpadas de LED poderá causar uma redução nas despesas de energia. Zanin et al. (2015) 

desenvolveram um estudo em um Campus de uma Universidade Comunitária, no qual buscou 

analisar o custo x benefício da troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED. Com 

isso, concluiu que a substituição de lâmpadas proporcionou uma economia de 448,49 

MWh/ano, reduzindo, consequentemente, os gastos com energia.   

Portanto, o objetivo do estudo é analisar a economia de energia proporcionada pela 

substituição das lâmpadas fluorescente por lâmpadas da tecnologia LED. Além disso, tem 

como objetivos específicos: i) relacionar o preço médio para troca das lâmpadas fluorescentes 

por as de tecnologia LED; e ii) identificar o período de tempo necessário para recuperar o 

capital investido na troca das lâmpadas. 

Deste modo, o estudo se mostra relevante tendo em vista que analisa a viabilidade de 

investir na substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, trazendo, com isso, 

contribuições para a população, devido ao fato de que mostrará, se for viável, uma nova 

alternativa para diminuir gastos, já em caso contrário, a inviabilidade deixará as pessoas 

cientes da desvantagem de se investir na substituição. 

 Além desta seção introdutória, o presente estudo possui mais quatro seções, divididas 

da seguinte forma: a segunda seção versa a respeito do referencial teórico; a terceira, dos 

materiais e métodos; a quarta, dos resultados e discussões; e, por fim, as conclusões. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Lâmpada fluorescente X Lâmpada de LED 

As lâmpadas fluorescentes apresentam uma alta eficiência energética, gerando baixo 

consumo de energia, detêm uma durabilidade superior à das lâmpadas incandescentes, porém 

inferior as lâmpadas de LED. Conforme a empresa Apliquim Brasil Recicle, a lâmpada 

fluorescente, possui em sua composição vidro e mercúrio, esses responsáveis pelos perigos à 

natureza e ao ser humano e causadores da preocupação em criar novos modelos mais 

sustentáveis, como a tecnologia LED. 

De acordo com documentos do grupo NEOENERGIA e do INMETRO, para as 

lâmpadas de LED, o mercado está se tornando cada vez mais promissor, devido ao crescente 

interesse por parte dos investidores e consumidores. Essa busca é consequência das inúmeras 

vantagens da tecnologia, quando comparadas com as demais, sendo alguns dos benefícios da 

LED a sua durabilidade e resistência, consideravelmente, maiores, chegando, 

consecutivamente, a durar 4 (quatro) vezes mais que as fluorescentes e possuir maior 

dificuldade de quebra, diminuindo o número de substituições por esses acidentes e 

representando menor perigo aos consumidores, assim como, o diferencial de não possuir 

mercúrio em sua composição, tornando-a, também, mais sustentável e menos agressora ao 

meio ambiente.  

Os documentos apontam, também, que apesar de seu elevado preço de aquisição, o qual 

tende a diminuir, a tecnologia LED tende a crescer, quando se considera seu diferencial mais 

atrativo, o de ser a tecnologia com a maior eficiência luminosa (relação do fluxo luminoso 

com a potência) já desenvolvida, capaz de gerar a mesma iluminação dos outros tipos de 

lâmpadas, consumindo menos energia, tendo como consequência a diminuição dos gastos 

com energia elétrica. 

 

Métodos de análise econômica de investimento 

Os métodos de análise econômica de investimento auxiliam a tomada de decisões com 

relação a investimentos em projetos, pois ofertam um panorama futuro dos mesmos, 

garantindo aos investidores uma maior seguridade para aceitar ou rejeitar um projeto, para 

isso, usa-se os métodos de payback descontado, valor presente líquido (VPL) e taxa interna de 

retorno (VPL), todos considerando o valor do dinheiro no tempo, tendo como consequência, a 

máxima aproximação da realidade. 

O payback são as entradas de caixa geradas pelo investimento que determinarão o 

tempo necessário para que se recupere o investimento inicial (ASSAF NETO; LIMA, 2010). 
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Este método divide-se em dois, sendo eles: o payback simples e o payback descontado. O 

payback simples é definido como o tempo necessário para recuperação do investimento 

realizado, porém, apresenta a falha de não considerar o valor do dinheiro no tempo, alterando 

o resultado (ASSAF NETO; LIMA, 2010). 

O payback descontado determina o período de tempo necessário para que o valor 

investido em um projeto seja recuperado através dos retornos obtidos pelo investimento (fluxo 

de caixa), trazendo os fluxos de caixa à valor presente aplicando-se determinada taxa de custo 

de oportunidade (ASSAF NETO, 2012). Numa abordagem diferente do payback simples, o 

payback descontado considera o valor do dinheiro no tempo, de maneira a viabilizar a 

visualização mais próxima da realidade. 

Esse método utiliza-se de uma taxa de desconto, a qual mostra o período necessário para 

recuperação do investimento, normalmente, usa-se a taxa mínima de atratividade (TMA), 

determinada pelo investidor como forma de delimitar o mínimo de retorno desejado.  

Quanto ao valor presente líquido, tem-se que representa a diferença entre os retornos 

conquistados pelo investimento, em cada período, e o valor investido (ASSAF NETO, 2012). 

Considerando, também, a valor do dinheiro no tempo, o VPL possui a capacidade de mostrar 

os resultados econômicos de cada período atualizados. 

Na análise de investimento, quando se utiliza este método, faz-se necessário o 

conhecimento dos critérios de aceitação-rejeição de um projeto, os quais indicam: vê-se 

atraente todo projeto/investimento que apresente um VPL igual ou maior que zero, em 

contrapartida, quando o VPL for negativo, não é recomendado o investimento, pelo fato de o 

projeto gerar retornos inferiores aos desejados. 

Por fim, a taxa interna de retorno, representa a taxa de desconto que iguala, em 

determinado momento -utiliza-se, normalmente, o período zero, ou seja, a data do 

investimento- todas as entradas e saídas de caixa (ASSAF NETO, 2012), momento no qual o 

lucro será zero e a partir do qual o projeto passará a gerar lucro. Basicamente, a taxa interna 

de retorno garante o retorno esperado pelo (s) investidor (es). 

No contexto da tomada de decisão torna-se necessário o conhecimento de alguns 

critérios responsáveis por facilitar a aceitação ou rejeição de um investimento, sendo 

recomendado os investimentos que apresentem uma TIR maior que o retorno exigido pelos 

investidores, em caso contrário, não se aconselha investir. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para a estruturação deste trabalho foi desenvolvida uma pesquisa descritiva, mais 

especificamente, um estudo de caso, o qual pretende, a partir de informações adquiridas, 

descrever fatos da realidade. A abordagem foi quantitativa, recorrendo a linguagem 

matemática para obtenção de resultados e prezando a objetividade. 

As consultas a materiais essenciais à condução do artigo dividiram-se em duas etapas 

distintas. A primeira de caráter teórico, na qual foram analisados artigos com a mesma 

temática do atual e estudados livros de autores renomados na área de contabilidade, como 

Assaf Neto e Lima (2010) e Assaf Neto (2012), e na área de física, como Gualter, Newton e 

Helou (2010), para tomar-se conhecimento dos métodos de análise econômica de 

investimento, assunto necessário ao embasamento teórico e a execução dos cálculos 

responsáveis pela obtenção de resultados. A segunda etapa encarrega-se da parte prática, 

através da qual os dados foram coletados, gerando, assim, um banco de dados para análise 

orientada por métodos, resultando em informações/resultados. 

O estudo foi aplicado em uma residência familiar composta por 7 cômodos, onde 

moram 5 pessoas. Cada ambiente da casa, contendo uma lâmpada fluorescente instalada, as 

quais funcionam, em média, 5 horas por dia.  

Os dados foram coletados na própria residência, os quais foram: a quantidade de 

lâmpadas, a potência e o funcionamento médio diário das mesmas, além do preço cobrado por 

kW (quilowatt) de energia, observado no papel de luz da residência. O preço médio unitário 

da lâmpada de LED foi calculado a partir dos preços observados nos sites: LED max, Lga 

informática, Magazine Luiza e Energys, esses portadores dos menores preços observados. Já 

o preço do serviço do eletricista para fazer a substituição, observou-se no site blog do 

eletricista. 

A partir dos dados coletados na residência, calculou-se a energia gasta pelas lâmpadas 

fluorescentes 25W e pelas lâmpadas de LED 12W, ambas equivalentes. Para isso, houve a 

apropriação da fórmula do cálculo da energia. 

Conforme a adaptação da fórmula de Gualter, Newton e Helou (2010), para cálculo da 

potência, tem-se a equação (1), utilizada para efeitos de cálculo da energia: 

                                                                                                                            (1) 

Onde, E=energia, Pot=potência e ∆t= intervalo de tempo. 

A unidade de medida da energia no Sistema Internacional de Unidades (SI) é o J (joule), 

do intervalo de tempo é s (segundos) e da potência é J/s (joule por segundo), denominado W 
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(watt), mas para efetuação dos cálculos, usou-se, o kWh (quilowatt-hora) para energia, o kW 

(quilowatt) para potência -1 kW corresponde a 1000 W- e h (hora) para intervalo de tempo. 

Dessa maneira, utilizando-se a potência das lâmpadas e o intervalo de tempo em que as 

mesmas são usadas, determinou-se a energia gasta por elas. Após, multiplicou-se a energia 

gasta por cada tipo de lâmpada pelo preço cobrado por kWh de energia e determinou-se o 

valor a ser cobrado por mês, com a utilização de cada modelo de lâmpada, destacando-se o 

percentual economizado com a substituição. 

Sabendo-se o preço unitário das lâmpadas e o valor cobrado por eletricistas para a 

substituição de lâmpadas, obteve-se o gasto total decorrente da substituição. Posterior, 

utilizando o payback descontado, a TIR e o VPL, foi calculado o tempo necessário para que o 

valor investido seja recuperado, através da economia gerada pela substituição.  

 A utilização de ambas as etapas de forma complementar, permitiu o alcance de reflexos 

da realidade (resultados), proporcionando, com isso, uma visão confiável para auxiliar a 

tomada de decisão consciente sobre a viabilidade de investir ou não na substituição das 

lâmpadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção é apresentado os resultados da pesquisa. Assim, a Tabela 1, evidencia os 

gastos para os dois tipos de lâmpadas, essas sendo utilizadas em mesma quantidade e num 

intervalo de tempo equivalente. As lâmpadas fluorescentes consomem 26,25 kW/h 

mensalmente (considerando um mês com 30 dias), gerando um valor a pagar de R$12,42. Sua 

equivalente LED quantifica um consumo mensal de 12,6 kW/h, resultando numa cobrança de 

R$ 5,96, diminuindo, desta forma, o consumo de energia em 52% e economizando, em média, 

mais da metade do dinheiro gasto com o pagamento da energia das lâmpadas.  

 

Tabela 1. Gastos com energia elétrica para ambos os tipos de lâmpadas (fluorescente e LED). 
DADOS DA PESQUISA, 2016. 

TIPO DE 
LÂMPADA 

POTÊNCIA 
(kW/Und) 

QUANT. DE 
LÂMPADAS 

CONSUMO 
DIÁRIO 
EM HORAS 

CONSUMO 
DIÁRIO DE 
ENERGIA 
EM kW/h 

CONSUMO 
DIÁRIO DE 
ENERGIA 
EM R$ 

Fluorescente 
25 W 

0,025 7 5 0,875 0,4140 

LED 12 W 0,012 7 
5 
 

0,42 0,1987 
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Os gastos com a substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED são 

apresentados na Tabela 2, na qual pode-se observar um gasto de R$133,00, em média, com a 

compra das novas lâmpadas, segundo os sites de venda de eletroeletrônicos consultados. A 

mão-de-obra custará, em média, R$125,00, de acordo com o site de orientação profissional à 

novos eletricistas, clube do eletricista. Configura-se um investimento inicial muito elevado, 

pelo fato de a nova lâmpada ter sido inserida no mercado atualmente e está e processo de 

adaptação. 

Tabela 2. Gastos com materiais necessários para a substituição das lâmpadas fluorescente por 
LED´s. DADOS DA PESQUISA, 2016. 

MATERIAIS 
QUANTIDADE 
(Uni.) 

PREÇO UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

LED 12 W 7 19,00 133,00 
Mão-de-obra 1 125,00 125,00 
Total   258,00 
 

A Tabela 3, mostra o fluxo de caixa deste projeto, o qual configura-se com um período 

de análise de 4 anos, um investimento de R$258,00 para a troca das lâmpadas, um retorno de 

R$120,00 ao ano, gerado pela economia ocasionada pela substituição das lâmpadas e uma 

TMA (taxa mínima de atratividade) de 15% ao ano, previamente adotada. 

 

Tabela 3. Fluxo de caixa do projeto. DADOS DA PESQUISA, 2016. 

PERÍODO 
(ANOS) 

FLUXO DE 
CAIXA (R$) 

FLUXO DE CAIXA 
DESCONTADO (R$) 

FLUXO DE CAIXA 
DESCONTADO 
ACUMULADO (R$) 

0 - 258,00 -258,00 -258,00 
1 120,00 104,00 -154,00 
2 120,00 90,74 -63,26 
3 120,00 78,90 15,64 
 

Neste cenário, o payback descontado será de, exatamente, 2 anos, 9 meses e 18 dias, ou 

seja, passando esse período após o investimento, o mesmo estará totalmente recuperado. Aos 

19 dias do 9° mês do 2 ano após o investimento, o projeto estará gerando lucro, neste caso, a 

residência passará a ter apenas economia de energia, sem precisar recuperar algum dinheiro. 

O valor presente líquido (VPL) do projeto é de R$15,64 e a taxa interna de retorno 

(TIR) é de 18,7%, ambos levam a concluir que o investimento é recomendado, pois seu VPL 

é maior que zero e sua TIR é superior a TMA (taxa mínima de atratividade) - o retorno 

mínimo esperado pelo investidor – garantindo, assim, a atratividade do projeto.  
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CONCLUSÕES 

Este estudo teve como objetivo analisar a economia proporcionada pela substituição de 

lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de tecnologia LED. Quanto aos objetivos específicos: i) 

relacionar o preço médio para troca das lâmpadas fluorescentes por as de tecnologia LED; e 

ii) identificar o período de tempo necessário para recuperar o capital investido na troca das 

lâmpadas, obteve sucesso no alcance dos objetivos.  

Desse modo, verificou-se que a substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas 

de tecnologia LED proporcionou uma economia de 13,65 kW/h por mês nos gastos 

domésticos, resultando em 163,8 kW/h por ano de economia de energia. Semelhante ao 

estudo realizado por Zanin et al. (2015), este estudo contatou resultados satisfatórios. Assim, 

a substituição configura-se uma alternativa estratégica a ser adotada pela população para 

redução dos gastos domésticos, ou seja, deve-se investir nestas novas tecnologias para 

economizar. Permitindo, com isso, a utilização do dinheiro de forma eficiente e eficaz. 

Apesar de este artigo retratar o mais próximo da realidade, vê-se a possibilidade de 

testes mais complexos que mostrem, detalhadamente, como funciona a realidade. Assim 

como, a realização de estudos em ambientes maiores, para analisar a viabilidade de se investir 

na substituição de lâmpadas. 

Dessa forma, propõe-se a realização de estudos em órgãos públicos, visando a redução 

de gastos e a utilização do dinheiro economizado em outras fontes. Assim como, incentiva-se 

a população a efetuar a troca de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, tendo em vista 

a redução de gastos. Considerando-se o elevado fluxo de caixa negativo inicial, pode-se 

efetuar a troca das lâmpadas mensalmente, pois, ainda assim, haverá redução de gastos.  
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RESUMO: Os princípios do Direito ambiental assumem posição relevante no debate acerca 
da preservação do meio ambiente e destacam-se nas entrelinhas do artigo 225 da Constituição 
brasileira, especialmente em seu caput, fundamentado na principiologia ambiental. Considerar 
a maneira como a sociedade prioriza a amenização das consequências dos danos ambientais e 
não como os evita, reflete em como a preocupação antecipada com o meio ambiente é 
supérflua. Neste cenário, o estudo tem por objetivo analisar a lei estadual responsável pela 
disposição da carcinicultura no manguezal no Rio Grande do Norte, a lei 9.978/15, a partir 
dos princípios da prevenção e da precaução ambiental. Trata-se de pesquisa exploratória, 
através do método de abordagem indutivo, com base em revisão literária e documental. 
Embora alegadamente vise o desenvolvimento sustentável, a lei “Cortez Pereira” se mostra 
tímida diante da importância das áreas de mangue, transparecendo desconhecimento dos 
riscos para o ecossistema e expondo uma Área de Preservação Permanente. Dessa maneira, 
conclui-se que a carcinicultura não pode ser tida como uma atividade de baixo potencial 
ofensivo ao meio ambiente, e mesmo que apresente mínima nocividade, o olhar deve ir além, 
de modo a evitar qualquer possibilidade de dano ao meio ambiente tão relevante, ainda que 
não haja certeza científica sobre o risco em si mesmo. O caminho a seguir, nesta linha, é a 
proteção prévia e atenuante. 
Palavras–chave: ambiental, carcinicultura, manguezal, preservação, principiologia 
 

 
AN ANALYSIS OF NORTH RIOGRANDENSE LAW 9978 / 2015 THE 
LIGHT OF THE ENVIRONMENTAL PRINCIPLES OF PREVENTION 
AND CAUTION 
 
ABSTRACT: The principles of environmental law take important position in the debate 
about the preservation of the environment and stand out in Article 225 of the Brazilian 
Constitution lines, especially in the caput, based on the environmental principles. Consider 
how the company prioritizes mitigation of the consequences of environmental damage rather 
than avoid them, as reflected in the early concern with the environment is superfluous. In this 
scenario, the study aims to analyze the state law responsible for the provision of shrimp 
farming in mangrove forest in Rio Grande do Norte, the law 9978/15, based on the 
environmental principles of prevention and precaution. This is an exploratory research 
through the inductive method of approach, based on literary and documentary review. 
Although allegedly aims at sustainable development, the law "Cortez Pereira" shown shy on 
the importance of mangrove areas, transpiring ignorance of the risks to the ecosystem and 
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exposing a Permanent Preservation Area. Thus, it is concluded that the shrimp can not be 
regarded as an activity of low offensive potential to the environment, and even to present 
minimal harm, the look must go beyond, so as to avoid any possibility of damage to half as 
relevant environment, although there is no scientific certainty about the risk itself. The way 
forward, this line is the prior mitigating protection. 
KEYWORDS: environmental, carcinicultura, mangrove, preservation, principles 
 

INTRODUÇÃO 

O artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê, em seu 

caput, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que consiste em 

um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. Diante disso, impõe-se 

ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações.  O enunciado do caput deste artigo, em que pese sua visão antropocêntrica, 

tem forte base principiológica, destacando-se, a título de exemplo, o princípio ambiental da 

equidade intergeracional, que prevê o acesso equitativo aos recursos naturais a todos da 

presente geração e das futuras, e que está inteiramente ligado ao princípio do 

desenvolvimento sustentável ou ecodesenvolvimento, o qual relaciona o direito fundamental 

ao desenvolvimento com a iminente preservação ambiental. 

 O texto do artigo supracitado evidencia também o princípio da participação 

comunitária e consequentemente o princípio da informação, elucidando o direito de todos, 

sem qualquer tipo de preconceito ou predileção, participarem ativamente nas decisões 

políticas ambientais. Para participar, é preciso conhecer. A participação do que desconhece 

pode ser utilizada por pessoas mal intencionadas, por isso é necessário que a participação e a 

informação andem conjuntamente. Vislumbra-se no dispositivo constitucional, ainda, o 

princípio da obrigatoriedade da proteção ambiental, que admite ao Poder Público o dever de 

proteger o meio ambiente por ser um bem difuso e indispensável à vida. Este último é 

destacado no primeiro parágrafo do artigo 225, enquanto que os seguintes parágrafos 

mencionam indiretamente princípios como o do poluidor-pagador, da reparação ou correção e 

do direito ao meio ambiente equilibrado.  

 O artigo 225 da CRFB, além da grande significância que apresenta por ser 

componente da Lei Magna do país, contribui para o contexto ambiental brasileiro visto que 

influencia e norteia as normas nesta área. Seguindo essa perspectiva, os princípios do Direito 

ambiental apresentam importância nas decisões e nas soluções constitucionalmente adequadas 

para causas jurídicas, e isso ocorre principalmente através de uma interpretação com maior 

integração. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, os princípios servem de critério base para 

a interpretação das normas que compõem o sistema jurídico ambiental, contribuindo para a 
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boa aplicação do Direito nessa área, e garantindo maior transparência e legitimidade às 

argumentações envolvendo a legislação do meio ambiente.   

Os princípios são as “normas jurídicas que fundamentam o sistema jurídico, com maior 

carga de abstração, generalidade e indeterminação que as regras” (AMADO, 2011). Ao 

contrário das regras, não estão ligados a pressupostos de fato e se caracterizam por contemplar 

os principais valores sociais, sendo importantes para a legitimação do ordenamento jurídico e 

verificação da validade das leis (PILATI, 2010). Dentre os princípios ambientais que mais se 

destacam, estão o da prevenção e o da precaução, que muitas vezes são compreendidos como 

um só, não obstante a melhor doutrina apresenta distinções entre eles. Tais distinções 

conferem-lhes uma interação indispensável, principalmente para discussão e benefício da 

preservação ambiental. 

A sociedade brasileira possui a cultura de preocupar-se prioritariamente com a 

consequência, em outras palavras, prioriza evidentemente o plano de recuperação e não a 

ideia de evitar o dano. Nas diversas áreas antrópicas, o mais plausível é tentar pôr em prática 

uma estratégia de reabilitação a tentar mitigar os efeitos já ocorridos, até mesmo quando se 

conhece os possíveis riscos. Na área ambiental isso não é diferente, quando se olha pelo 

ângulo do desenvolvimento, os recursos naturais são por vezes negligenciados (são meios 

para determinados fins), e o efeito corretivo torna-se mais simples que a preocupação 

antecipada. A questão é que na maioria das vezes a ideia de correção não é suficiente para 

resguardar os bens ambientais. Um ambiente degradado, ainda que “recuperado” (após muito 

tempo e gastos), dificilmente voltará a ser o que era antes em termos de fauna e flora, para 

dizer o mínimo.  

Nessa perspectiva devem ser aplicados o princípio da prevenção, o qual versa sobre a 

certeza, com base científica, dos danos ambientais decorrentes de determinada atividade 

humana lesiva ao meio ambiente, e o princípio da precaução, que afirma a existência de ações 

precatórias mesmo quando não há certeza científica, todavia leva em conta a provável e 

potencial ocorrência de danos. Ambos princípios não anulam a exploração ou expropriação do 

meio ambiente, no entanto defendem a sua priorização máxima em detrimento dos prováveis 

impactos, ainda que o risco pareça ser mínimo, e denotam implicitamente que a melhor ação 

corretiva é aquela capaz de mitigar e/ou invalidar os danos antes mesmo de sucederem-se.    

Diante disso, após considerar os princípios como preceitos normativos influentes na 

discussão legal para a atenção dada ao meio ambiente, o presente trabalho objetiva analisar a 

publicação e vigência de lei estadual, que dispõe acerca do desenvolvimento da carcinicultura, 

importante atividade econômica do estado potiguar, inserida em um ecossistema também 
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protegido por lei, o manguezal, e a relevância de se considerar o preceituado por esses 

princípios para a preservação ambiental. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa trata-se de pesquisa exploratória, por ser desenvolvida com a 

finalidade de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato 

(GIL, 2014), qual seja, a proteção legal e conservação dos mangues no Rio Grande do Norte à 

luz dos princípios ambientais da prevenção e precaução, possibilitando estudos futuros mais 

profundos e focados.  A pesquisa exploratória busca a identificação de tendências (GIL, 

2014). Utiliza-se do método de abordagem indutivo, baseado na observação, buscando 

chegar-se a conclusões prováveis (GIL, 2014) e principiológico, contrapondo normas, 

especialmente uma norma estadual, em face dos princípios ambientais supramencionados, 

tendo por base a revisão de literatura e a análise documental (especialmente a leis e pareceres 

de órgãos ambientais). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Lei “Cortez Pereira”, de 9 de setembro de 2015 dispõe sobre o desenvolvimento 

sustentável da carcinicultura no estado, articula sobre as disposições, o licenciamento e 

autorização, a relação da carcinicultura com o meio ambiente, os requisitos para exploração e 

sobre a defesa da atividade. É dividida em seis capítulos e 25 artigos. 

O capítulo IV da norma jurídica versa sobre determinações do crustáceo utilizado na 

atividade, sobre as premissas para utilização de espécies peculiares do camarão, referentes ao 

local de cultivo, sobre a autorização dos direitos dos recursos hídricos e finalmente sobre o 

processo de licenciamento para a atividade, atentando para requisitos, condições e 

especificidades com o objetivo de alcançar a licença. O quinto capítulo cuida dos tópicos e 

exigências em defesa da integridade da atividade de carcinicultura, enquanto o capítulo VI 

versa sobre as disposições finais, como a consideração pertencente àqueles que desenvolvem 

a atividade, o prazo para que as instalações funcionando em áreas públicas solicitem a devida 

licença de regularização, a delegação de órgãos competentes para a fiscalização e controle 

sobre os empreendimentos da atividade, e por fim a afirmação da vigência da Lei na data de 

sua publicação. 

O art. 1° da norma estadual determina, inicialmente, suas disposições gerais, e elenca o 

que objetiva promover através de sua vigência, como a exploração sustentável dos recursos 

naturais do estado pela atividade, o fomento, regulamento e ordenamento das fazendas de 
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camarões, o uso ecologicamente sustentável dos ecossistemas de zonas costeiras, o 

desenvolvimento socioeconômico do Estado e ainda o apoio à pesquisa de inovações visando 

melhorias. O art. 2° apresenta o conceito fundamental de que agrossilvipastoril é uma 

atividade desenvolvida em conjunto ou de forma isolada, relativas à agricultura, pecuária, 

aquicultura e silvicultura e demais formas de manejo e exploração da fauna e flora. 

O art. 10, no terceiro capítulo, apresenta preocupação na relação da atividade 

carcinicultora com o ambiente em que estará inserida, áreas tratadas no atual Código Florestal 

(Lei 12.651/12), e apresenta os seguintes requisitos:  adoção de práticas sustentáveis de 

manejo dos recursos naturais disponíveis, a realização do licenciamento por meio do órgão 

ambiental competente, a inscrição dos imóveis em um cadastro específico e que a implantação 

do empreendimento não cause novas supressões na vegetação própria da área. Por fim, porém 

não menos importante, apresenta uma exceção permitindo que a infraestrutura pertencente à 

atividade seja implantada em uma área de preservação permanente, remetendo-se aos 

requisitos determinados pelo Código Florestal. 

Tem-se uma lei estadual muito tímida, diante de temática tão necessária. Esta timidez 

demonstra culpa do Poder Público que, ao regulamentar matéria tão digna de consideração, 

agiu com falta de cuidado, falta de diligência, falta de prevenção (e de precaução) isso para 

não se pensar/vislumbrar uma conduta proposital e dolosa. Entende-se haver negligência do 

Poder Público ao aprovar (Poder Legislativo) e sancionar (Poder Executivo) a lei. Este 

entendimento inicia-se no fato de que, embora a lei estadual apresente em seu art. 1° (inciso 

III) o uso ecologicamente sustentável das zonas costeiras, nas quais o mangue está inserido, 

outros dispositivos da norma deixam claro que não estão sendo respeitados os princípios da 

prevenção e precaução para tais zonas. A previsão legal é desrespeitada por outras previsões 

legais.  

O caput do artigo 3º da Lei 9.978, por exemplo, dispõe que o licenciamento da atividade 

de carcinicultura se dará de forma célere e criteriosa. Estas palavras, por si só, parecem estar 

em conflito, mas, se lermos todo o caput perceberemos que a norma prega maior celeridade 

do que qualquer tipo de análise criteriosa. O artigo tenta justificar o que irá determinar na 

linha seguinte, ao determinar que “Pela relevância econômica e social da carcinicultura para o 

Estado do Rio Grande do Norte, o licenciamento ...” deve ser célere. Celeridade não combina 

com zelo, cuidado ou prevenção. Finge-se respeitar o princípio da prevenção ao determinar o 

licenciamento da atividade, porém, parece que foi um dispositivo escrito na lei apenas para 

evitar uma inconstitucionalidade e ilegalidade flagrantes por contrariar a Constituição e às 

normas ambientais existentes em âmbito federal. Quanto à precaução, nada se pode dizer além 
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de que indubitavelmente a lei potiguar fere tal princípio. Cristalino está de que a lei não está 

em consonância ao in dubio pro natura (ou salute). 

A supressão ou intervenção da vegetação de uma Área de Preservação Permanente 

(APP) é possibilitada, desde que a atividade a ser desenvolvida seja de interesse social, 

utilidade pública ou baixo impacto ambiental, segundo o artigo 8° do Código Florestal, 

conforme dito no capítulo III da lei em análise. Em face disso, nota-se na lei Cortez Pereira, a 

preocupação em defender o desenvolvimento da carcinicultura, mostrando que melhor será 

colocá-la em prática mesmo que em um ambiente protegido legalmente, conforme se 

depreende da leitura do artigo 1º, inciso I, entre outros que pregam, até mesmo, a proibição de 

limitações legais da pesca extrativa serem impostas aos produtos da carcinicultura (art. 20). 

Suas atividades e seus produtos não precisam respeitar um tamanho mínimo (inc. I), período 

de defeso (inc. II), respeitar o local de reprodução (inciso III) ou ter formas específicas (e 

menos degradantes) de captura. Os princípios ambientais, mais uma vez, são desrespeitados.  

A preocupação ambiental deveria estender-se à fauna e à flora, que poderão ser indireta 

ou diretamente atingidas com a implantação e desenvolvimento das fazendas de camarões, 

mas a lei estadual se omite e engana o leitor menos avisado. Os mecanismos legais federais de 

proteção são claros ao garantir a proteção da fauna e flora das práticas que apresentem risco a 

sua função ecológica (art. 225 CF/88), proibição de destruição de espécies da fauna do 

manguezal (Lei 5.197/67), e a proteção da vegetação nativa (flora) do Bioma Mata Atlântica, 

sendo o mangue pertencente a ela (Lei 11.428/06). Logo, ainda que não se quisesse aplicar os 

princípios ambientais da prevenção e precaução (e isso fosse possível), a lei estadual ainda 

teria problemas, diante de sua ilegalidade e inconstitucionalidade. 

A sanção e publicação da lei estadual “Cortez Pereira” destoa das leis federais 4.771/65 

(antigo código florestal) e 12.651/12 (atual código florestal), que garantem a preservação 

permanente do manguezal, pois o interesse de proteção das APPs deve superar qualquer outro 

interesse, levando em conta que nas relações ambientais objetivadas com a determinação 

delas o mais almejado é o equilíbrio do meio natural. Juntamente ao Código Florestal, a lei 

estadual 7.871/00, que também considera o manguezal como APP, garante a proteção dele em 

toda a sua extensão, não limitando ou excluindo partes (ou áreas), e impedindo aberturas 

oportunas para utilização degradante, como parece ocorrer na lei potiguar, objeto deste 

estudo. 
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CONCLUSÕES 

A proposição de legalizar o desenvolvimento da carcinicultura, mesmo buscando 

sustentabilidade, em face da integridade do manguezal gera um conflito histórico, o equilíbrio 

entre o crescimento, produção e consumo humano e a preservação ambiental. A atividade 

carcinicultora apresenta-se como elemento característico da garantia do interesse público, por 

contribuir com a economia norte rio-grandense e gerar emprego e renda. O meio ambiente, 

neste cenário político e econômico, é o meio a ser utilizado para a obtenção dos resultados 

esperados (movimentação econômica e política). 

A vigência da lei engloba riscos ao meio ambiente, especificamente às áreas de mangue, 

já que as fazendas de camarão apresentam seus aspectos como uma atividade do 

desenvolvimento humano da esfera econômica, porque apropriam-se de recursos naturais 

disponíveis (água, ar, solo, vegetação e elementos da biosfera) a fim de garantir o interesse 

público. Há total desrespeito ao princípio da precaução e ao preceito de que na ausência de 

certeza científica sobre os danos e riscos ambientais, deve-se ter cautela e resolver a demanda 

a favor do meio ambiente e da sua conservação. Não há proteção prévia e atenuante eficazes 

na norma potiguar. 

A carcinicultura, como atividade de importância para o estado não pode ser tida, 

tecnicamente, como de baixo ou mínimo potencial ofensivo ao meio ambiente, pois para seu 

funcionamento há a devastação do local de instalação das fazendas de camarão, diante disso a 

aplicação da lei apresenta-se nociva porque a integridade do mangue não será conservada, 

sendo essa vegetação exposta ao desmatamento. Ainda que seja considerada como de mínimo 

potencial ofensivo, esse mínimo deve ser considerado. Nesse caso, a vigência da Lei 

demonstra ausentar o princípio da prevenção ao desconsiderar os impactos cientificamente 

comprovados nos estudos precedentes ao licenciamento necessário para a instalação do 

empreendimento, e o princípio de precaução à medida em que legaliza a atividade olvidando 

todas as possíveis consequências, fundamentadas no juízo provável e não remoto.  

Ao garantir a implantação dos empreendimentos na APP, e consequentemente a 

intervenção no mangue, visando a prática da atividade como benéfica para questões sociais e 

econômicas, o art. 10 fere a ideia de preservação ambiental, mais uma vez distanciando os 

princípios, especificamente o da precaução, por dar espaço à supressão dos recursos e aos 

impactos negativos sobre o ecossistema, colocar em risco a sua biodiversidade e funções 

essenciais nas relações ecológicas, e potencializar as fragilidades específicas do manguezal e 

danos irreparáveis que afetarão não só a fauna e flora, mas também as populações humanas. 
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 Por fim, ressalta-se que a preservação do meio ambiente em toda sua totalidade 

ultrapassa o interesse humano de apropriação e exploração, conforme o concretizado pelo 

direito ambiental. O meio ambiente não pode mais ser preterido em face do desenvolvimento 

e/ou tecnologia, e sujeitado aos métodos corretivos, que por vezes não apresentam sucesso. A 

ideia e ação de preservação deve estar prioritariamente voltada para o que é possível ser feito 

precatória e preventivamente. 
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RESUMO 

Observando as oportunidades de negócio geradas em virtude dos festejos religiosos de São Francisco de Assis, o 

comércio da cidade de Canindé-CE se expandiu para atender as necessidades dos visitantes. Contudo, devido a 

sazonalidade dos visitantes, os empresários da cidade sofrem com com problemas financeiros durantes os 

períodos de baixa estção. Nesse cenário, objetivo principal deste estudo é realizar uma análise de como as 

empresas realizam a gestão financeira em seus estabelecimentos. Percebe-se a importância do trabalho, uma vez 

que uma boa gestão nessa área influencia diretamente sua sobrevivência no mercado. Foram pesquisadas 31 

empresas filiadas a CDL de Canindé. Foi possível inferir que boa parte dos empreendimentos realizam alguma 

prática de gestão financeira, porém em muitos casos a fazem de maneira empírica. Percebeu-se também que 

alguns empreendimentos apenas um pequeno número de empresas utilizam Sistemas de Informação que facilita 

a tomada de decisão e o controle de suas atividades. 

Palavras–chave: Gestão Financeira, Gestão Empresarial, Sistemas de Informações 

ABSTRACT: T 
The business opportunities generated by virtue of the religious festivities of St. Francis of Assisi, the trade of the 

city of Canindé-CE has expanded to meet the needs of visitors. However, due to the seasonality of visitors, the 

city's business are affected with financial problems during the low season. In this scenario, the aim of this study 

is to analyze how companies perform financial management in their establishments. The study shows is relevant 

because a good management in this area directly influences the survival of companies in the market. The 

participants were 31 companies affiliated to CDL Caninde. It was noticed that many of the projects performed 

some practical financial management, but in many cases to make empirically. It was also detected that only a 

small number of companies were using information systems to perform their managerial activities. 

KEYWORDS Financial Management, Business Management, Infomorções Systems 
 
INTRODUÇÃO 

A cidade de Canindé, no Sertão Central do Estado do Ceará, é considerada o segundo 

maior Santuário Franciscano do mundo, ficando atrás somente do Santuário de Assis na Itália, 

local de origem do Santo. Anualmente, a cidade recebe na festa comemorativa do seu 
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padroeiro um grande fluxo de visitantes, motivados pela sua fé e devoção à São Francisco das 

Chagas. 

Observando as oportunidades de negócio em virtude dos festejos religiosos, o 

comércio da cidade se expandiu para atender as necessidades dos visitantes, desenvolvendo 

assim as atividades hoteleiras, de alimentos e bebidas, lojas de artigos religiosos, etc. 

Contudo, ao mesmo tempo que as comemorações religiosas elevam o comércio da cidade, os 

períodos de sazionalidade, fazem com que os empresários da cidade tenham que realizar uma 

gestão financeira mais eficiente em seus estabelecimentos. 

Gestão Financeira pode ser compreendida como um processo de obtenção de recursos 

financeiros que possibilitam as organizações atingirem e manterem o seu nível de 

competitividade elevada. Possibilitando, assim, decisões mais acertadas sobre a situação 

financeira e contábil do seu negócio, dirimindo possíveis riscos quanto à má gestão (LIMA & 

SOUZA, 2008). A partir deste conceito, pode-se afirmar que uma gestão eficaz facilita o 

controle e as tomadas decisões de uma organização. 

Segundo MORAES e OLIVEIRA, (2011), o gestor financeiro tem cada vez mais um 

papel importante dentro de uma empresa, uma vez que estão inseridas em um mercado 

financeiro cada vez mais complexo. Partindo desta vertente, dividiu a gestão financeira em 

operacional e estratégica. A operacional diz respeito a entradas e saídas de recursos, como 

sendo partes de um departamento financeiro. A gestão estratégica é a junção dessas 

informações a fim de transformar dados em ação, ou seja, realizar análises para obter um 

desempenho almejado. 

GITMAN (2010) ressalta a importância da administração financeira nas empresas, os 

administradores financeiros realizam as mais diversas tarefas financeiras, inclusive a 

avaliação de propostas que envolvam grandes desembolsos e captação de fundos para 

financiar as operações da empresa. As mudanças nos ambientes econômico, competitivo e 

regulamentador aumentaram a importância e a complexidade das tarefas desse profissional, 

visto que o administrador financeiro está mais ativamente envolvido com o desenvolvimento 

e a implementação de novas estratégias empresariais. Ou seja, são responsáveis diretamente 

pelo ‘crescimento da empresa’ e a melhoria da sua posição competitiva. 

Para tomar as decisões devidamente corretas é necessário que as informações acerca 

da empresa, sejam analisadas de forma clara e objetiva, na qual podem-se dispor de 

procedimentos que auxiliem na qualidade da decisão tomada. Para auxiliar nesta coleta de 
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dados, bem como automatizar informações, as empresas utilizam Sistemas de Informações 

(SI). Esses sistemas podem ser divididos em diferentes posições hierárquica das empresas, 

como por exemplo o SPT (Sistema de Processamento de Transações) que é utilizado para 

analisar pequenos dados, por exemplo: arquivos de pedidos de compras. O SIG (Sistema de 

Informação Gerencial) recolhe dados de vários SPT’s e os processa de maneira mais eficaz. 

(LAUDON e LAUDON, 2011). 

Nesse contexto, o objetivo principal deste estudo é realizar uma análise do uso da gestão 

financeira como instrumento de eficiencia na adminsitração das empresas da cidade Canindé. 

Percebe-se a importância desse estudo, uma vez que uma boa gestão financeira de uma 

empresa influencia diretamente em sua saúde financeira, na qualidade dos produtos e serviços 

prestados aos consumidores e principalmente na sua sobrevivência no mercado. Como 

objetivos secundários, o trabalho ainda pretende identificar qual o grau de conhecimento dos 

gestores nos conhecimentos básicos de gestão financeira e as ferramenstas que utilizam para 

executá-la. Ainde destaca-se a falta de trabalhos relacionados à área de finanças na cidade 

onde será realizado, sendo justificável a escolha deste tema. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Quanto ao objetivo a pesquisa se caracteriza por ser descritiva, já que visa detectar o 

nível da gestão financeira de uma população de empresas de Canindé.  Quanto as técnicas de 

coleta, análise e interpretação dos dados o trabalho utilizou a abordagem quali-quantitativa. No 

âmbito quantitativo é feito a coleta através de um questionário objetivo, enquanto que na 

abordagem qualitativa são feitas conclusões e inferências sobre os relatos do participantes e 

os resultados do estudo (TASHAKKORI e CRESWELL, 2007) (SEVERINO, 2007).  

A presente pesquisa relaciona-se à situação financeira das empresas, questionando-os 

sobre informações básicas relacionadas ao uso da gestão financeira e dificuldades enfrentadas 

na gestão dos empreendimentos. Foi criado um questionário com 25 questões. Contudo, 

foram consideradas somentes as 12 questões que abordavam o objeto de estudo desse trabalho 

que é a gestão financeira. Essas questões foram dividas em 2 blocos de perguntas: 

informações básicas da empresa e informações relacionadas a gestão financeira do negócio. A 

população considerada foram as empresas filiadas a CDL (Camara de Dirigentes Logistas) de 

Canindé, a qual consistiam em um total de 144 empresas. Como amostra foi selecionado um 

quantitativo de 31 empresas, representando aproximadamente 22% da população total. 
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As informações foram analisadas de acordo com os dados adquiridos de acordo com o 

assunto proposto. Através disto, pode-se interpretar e identificar possíveis causas nos 

problemas organizacionais de cada empresa entrevistada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a plicação do questionário, os dados obtidos foram tabulados e analisadaos com 

o objetivo de obter-se conclusões sobre os objetivos e questionamentos do estudo. A seguir, 

os resultados serão analisados e comentados individualmente por questão.  

A Questão 1 visava questionar a classificação dos empreendimentos como pequeno, 

médio e grande porte. Onde a maioria dos empreendimentos (64,5%) classificam-se como 

pequeno porte e 32,5% como médio porte. Indagava-se na Questão 2 qual o ramo de negócio 

dos estabelecimentos pesquisados. Pode-se constatar que são de diversas áreas como 

sapatarias, loja de vendas de veículos, empresas prestadoras de serviços, mercados, ótica, 

gráficas, etc. 

A terceira questão procurava saber quem gerenciava a parte financeira da empresa. Foi 

identificado que em 67,7% das empresas esse setor era administrado pelo proprietário, em 

22,6% por uma pessoa ocupando o cargo de gerente geral e em minoria (9,7%) por um 

coordenador. Pode-se perceber que nem sempre as empresas possuem uma pessoa específica 

que possa auxiliar nas atividades administrativas/financeiras da empresa, pois na maioria das 

vezes os proprietários fazem papel de gerente ou coordenador executando tais atividades. 

A questão 4 referia-se quanto a dificuldade de gerir as finanças do negócio em relação 

a plano de contas, entradas e saídas dentre outras. Grande parte dos gestores, cerca de 80,6%, 

afirmaram que não tem dificuldade e uma pequena parte (19,4%) afirmaram que tinham 

dificuldades para fazer esse controle. 

 

Gráfico 4 - Dificuldades para gerenciar as finanças do estabelecimento 
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Na questão 5, foi abordado aos entrevistados se eles entendiam que é importante saber 

a situação financeira do negócio, onde 100% respoderam ter ciência de que obter essas 

informações são de extrema relevância.  

Na pergunta 6, questionou-se os entrevistados sobre o seu grau de conhecimento em 

gestão financeira. A grande maioria (79%), afirmaram ter conhecimento de tais conceitos 

enquanto 29% não possui tais conhecimentos. Vale ressaltar que apesar de a maioria afirmar 

ter conhecimento na área, não necessariamente possui capacitação para tal, visto que aqueles 

que acreditam saber, ressaltaram que aprenderam por vezes na prática do gerenciamento de 

seu negócio. 

 

Gráfico 5 – Grau de conhecimento de conceitos de gestão financeira 

Na questão 7 foi indagado se a empresa realizava o fluxo de caixa, no qual 87,1% 

reponderam que o realizavam. Entretanto, 12,9% não fazem esse controle e nem possuem esse 

conhecimento. 

 A pergunta 8 procurava identificar se a empresa realizava algum controle para 

entradas e saídas do caixa. 93,5% fazia esse controle para saber como está a saúde financeira 

do caixa e 6,5% não realizam até mesmo por falta de conhecimento de algum procedimento. 

A realização de um planejamento financeiro como por exemplo, metas de vendas e 

controle de despesas, foi abordado na Questão 9. A maioria (74,2%) das empresas 

entrevistadas afirmaram que faziam esse planejamento, de metas de vendas, por exemplo, pois 

sua realização é uma forma de estimular os funcionários a venderem. No entanto, 25,8% das 

empresas não realizavam o planejamento financeiro, administrando seus negócios sem a 

realização deste tipo planejamento. Pode-se analisar que aqueles que não realizam nenhum 

tipo de planejamento financeiro não se atentam à gestão adequada de seu negócio, podendo 

acarretar possíveis problemas, ocasionando falência e consequentemente o fechamento das 

empresas. 
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Gráfico 6 – Empresas que realizam planejamento financeiro. 

A pergunta 10 visava identificar de que forma é realizado o controle financeiro nas 

empresas. Nos resultados observa-se que, 35,5% o fazem de forma manual, 32,3% utilizam 

alguma ferramenta computacional para realizar esse controle, 12,9% realizam o controle 

através do uso da planilha eletrônica. Identificamos que as empresas também utilizavam mais 

de uma ferramenta para esse controle, 9,7% realizam o controle de forma manual e também 

através do uso de sistemas, 6,5% fazem o controle de forma manual e também através do uso 

de planilha eletrônica e apenas 3,2% usam o sistema computacional e a planilha eletrônica 

para realizar o controle financeiro de suas empresas. 

A pergunta de número 11 questionava quanto a satisfação do entrevistado sobre a 

margem de lucro do empreendimento. Como resultado obtido, 58,1% afirmou ser regular, 

35,5% afirmou ser bom e 6,5% dos entrevistados afirmaram ser ótimo. Pode-se observar que 

a situação financeira da maioria das empresas tem uma margem de lucro regular, infere-se que 

as empresas apresentam dificuldades em obter o lucro satisfatório a respeito de suas 

atividades comerciais. Adicionalmente, podemos diagnosticar nas respostas dos entrevistados, 

o momento de crise por qual passam atualmente o que torna ainda mais difícil fazer com que 

seus negócios possam progredir.    

A última pergunta, a de numero 12, tinha o objetivo de identificar se as empresas 

visitadas têm facilidade em calcular os lucros. Constatou-se que 80,6% respoderam 

positivamente a questão, enquanto 19.4% responderam negativamente, apresentando desta 

forma dificuldades em calcular os lucros gerados por suas atividades.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O intuito da pesquisa foi analisar o uso da gestão financeira como instrumento de 

eficiencia na adminsitração das empresas da cidade Canindé. Percebeu-se que a maioria dos 

empreendimentos da cidade são de pequeno porte. Grande parte das empresas relatam não 

possuir dificuldades para gerenciar as finanças do estabelecimento. Em contrapartida, esse 
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pensamento se dá por muitas vezes de maneira empírica, baseando-se nas práticas e vivências 

do dia a dia. Grande parte das empresas o utilizam ferramentas computacionais como sistemas 

ou planilha eletrônica para realizarem o controle financeiro da empresa. Contdo, os que 

recorrem a realizarem de forma manual, poderá ter possíveis erros de avaliação quanto a 

saúde financeira da empresa, pois o modo de armazenamento das informações não 

proporciona segurança e por consequência podem acarretar em tomadas de decisões erradas 

podendo agravar a situação financeira do empreendimento. 

Outro ponto detectado na pesquisa foi que a maioria dos negócios não possuem um 

funcionário que desempenhe o papel de gestor na área financeira, uma vez que os negócios 

são administrados pelo proprietário, onde muitos não possuem formação na área de gestão, 

utilizando-se apenas do conhecimento diário de suas atividades comerciais para exercer esse 

papel. 

Todos os entrevistados entendem que obter informações financeiras de seu negócio é 

importante. Assim, utilizar-se de Sistemas de Informações como auxílio para facilitar o 

controle e a tomada de decisão das empresas seria um sugestão que viabilizariam essa 

demanda.  

Em resumo foi possível inferir que boa parte dos empreendimentos da cidade de 

Canindé realizam alguma prática gestão financeira, contudo, constatou-se que a maneira como 

a empresa é administrada é de forma empírica e se de fato houvesse uma auditoria nesses 

empreendimentos muitos erros poderiam ser encontrados.  
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RESUMO: Os Automated Teller Machines (ATMs) são equipamentos de auto atendimento 
bastante adotados por bancos para facilitar o atendimento de seus clientes. A Caixa 
Econômica Federal, banco público, utiliza-se desses equipamentos dispondo aos milhares 
pelo Brasil. Esses equipamentos são dotados hoje de um sistema que tem sido alvo de muitas 
críticas por parte dos usuários. Com base nisso, buscou-se entender os problemas enfrentados 
e pesquisar com o intuito de soluciona-los. Este trabalho aborda os conceitos de usabilidade, 
ergonomia, interação humano-computador e design de interação, e aplica-os seguindo uma 
metodologia baseada no design centrado no usuário. A utilização de uma metodologia 
iterativa e cíclica permitiu a rápida criação de um protótipo em papel para direcionar a 
continuidade do projeto. Em seguida uma versão mais fiel, carregada de conceitos abordados 
na ideação foi testada com o usuário. A solução final é um entregável criado a partir da 
necessidade do usuário. 
Palavras–chave: design de interação, ergonomia de interface, interação humano-computador, 
usabilidade 
 

A USER-CENTERED DESIGN PROPOSAL TO RE-DESIGN THE 
SYSTEM INTERFACE OF THE AUTOMATED TELLER MACHINES 
(ATM) OF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
 
ABSTRACT: The Automated Teller Machines (ATMs) are self-service equipment rather 
adopted by banks to facilitate the service of its customers. Caixa Econômica Federal, a public 
bank, use these items willing to thousands in Brazil. These devices are equipped today a 
system that has been heavily criticized by users. Based on this, we sought to understand the 
problems faced and research in order to solve them. This paper discusses the concepts of 
usability, ergonomics, human-computer interaction and interaction design, and applies them 
using a methodology based on user-centered design. The use of an iterative and cyclical 
methodology allowed the rapid creation of a prototype on paper to direct the continuation of 
the project. Then a more faithful version, full of concepts covered in ideation was tested with 
the user. The final solution is a deliverable created from the user's needs. 
KEYWORDS: ergonomic interface, human-computer interaction, interaction design, 
usability 
 

INTRODUÇÃO 

O uso da tecnologia ampliou-se no século XXI, sendo fundamental para o dia-a-dia das 

pessoas. Em tudo pode-se percebê-la. Ferramentas e máquinas eletrônicas têm chegado com 

cada vez mais frequência a nossos lares, locais de trabalho e lazer (PREECE, 2005). É nesse 

contexto que se encontram os Automated Teller Machines (ATMs), ou, como são 
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popularmente conhecidos no Brasil, os Caixas Eletrônicos. Esses equipamentos são 

dispositivos eletrônicos que permitem que os clientes de um banco retirem dinheiro, façam 

transferências, verifiquem o saldo dentre dezenas de outras possibilidades, sendo disposto aos 

milhares em pontos de atendimento, agências, shoppings, lojas e inúmeros outros locais. 

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ou apenas CAIXA), instituição financeira sob a 

forma de empresa pública do Governo Federal Brasileiro, é um banco que possui milhares de 

ATMs à disposição de seus clientes. Assim como toda empresa com fins lucrativos, a CAIXA 

aposta em melhorias no atendimento, seja presencial ou eletrônico. O impacto de um sistema 

com problemas numa ferramenta tão importante pode ser relevante. Tal fator pode ser 

decisivo na hora do cliente escolher a CAIXA como seu banco.  

Os usuários podem ser muito diferentes uns dos outros, e dependendo da característica 

poderão ter mais facilidade ou mais dificuldade ao executar as tarefas propostas pelo sistema. 

E essas características devem ser observadas. O sistema atual foi estudado em busca de 

perceber se houve observância ou não dos critérios do Design Universal, necessário para a 

adequação da interface às exigências de um público extremamente heterogêneo. Desta forma, 

buscou-se encontrar falhas que pudessem induzir o usuário a tomar escolhas diferentes de 

acordo com seu perfil. Idade, sexo, classe social e nível de escolaridade foram características 

alvo no desenvolvimento desse trabalho. 

Consistência, atalhos e prevenção e manipulação simples de erros são algumas das 

regras de ouro para um sistema, características essas buscadas para dar ao sistema mais 

simplicidade, facilidade de utilização e agilidade nas transações (CYBIS, 2010 apud 

SHNEIDERMAN e PLAISANT, 2004). Cada usuário tem sua velocidade de interação. O 

ideal é que, quando um usuário interaja com rapidez, o sistema esteja pronto para responder 

com igual agilidade, assim como fornecer feedback informativo para auxiliar aqueles com 

menos prática na utilização (CYBIS, 2010). 

Como então desenvolver uma ferramenta que não diferenciasse o jovem do idoso nem o 

aluno do professor? A experiência atual dos usuários serviu como ponto de partida para a 

resolução deste questionamento. Se fez necessário um estudo da utilização do equipamento 

pelos usuários que foram observados para levantamento dos dados. A partir destes dados 

pudemos encontrar as principais dificuldades e aplicar assim os estudos realizados no 

desenvolvimento de uma série de diretrizes para elaboração de um protótipo de interface ideal 

para o publico em questão. 

Buscamos compreender os princípios da Usabilidade e da Ergonomia de interface e 

apontamos os principais problemas presentes no sistema atual a partir de uma metodologia 
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que inclui desde a observação da utilização dos usuários, usando conceitos como Usabilidade 

Contextual, até a observação dos princípios do Design Universal e do Design centrado no 

usuário. Por fim propomos um re-design, em respeito à ABNT NBR 15250:2005, 

harmonizando esses conceitos e concebendo um exemplo de interação capaz de atrair e 

instigar o público-alvo dos caixa eletrônicos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia de pesquisa consistiu em duas etapas, uma de caráter teórico e outra 

prática. A primeira etapa compreendeu a pesquisa bibliográfica, com ênfase em livros, artigos 

científicos e web, além pesquisa de campo, com entrevistas e questionários, com o objetivo de 

obter a fundamentação teórica do trabalho. A segunda etapa foi dedicada a criação de uma 

interface interativa afinada aos conceitos e fundamentos abordados neste trabalho. 

A metodologia de projeto utilizada foi baseada no conceito de Design Centrado no 

Usuário. Isso implicou descobrir muitas coisas sobre os mesmos e suas tarefas, e utilizar essas 

informações para alimentar o design, como argumenta Preece (2005). Reforçando esse 

conceito, tomou-se como prioridade a compreensão das necessidades do usuário, suas 

características, limitações, e só então o desenvolvimento de uma interface atendendo esses 

requisitos.  

Baseada ainda no Kit de Ferramentas – HCD (Human Centered Design) proposto pela 

IDEO   , os métodos utilizados foram inspirados no conceito HCD (Hear/Ouvir, Create/Criar, 

Deliver/Implementar), sendo assim uma abordagem que começa com as pessoas e termina 

com novas soluções. O objetivo foi mergulhar profundamente nas necessidades do usuário, 

criando assim uma interface baseada na construção de empatia com as pessoas. 

Ficou definida então a metodologia como um processo iterativo que passou por etapas 

em níveis diferentes de detalhe, onde, caso necessário, podiam ser reaplicadas até que se 

solucionasse o problema estudado. As etapas foram: 

 

Pesquisa:  • Coleta de dados referentes ao sistema atual, telas e análise de tarefas. 

  • Definição de perfil de usuários, personas e cenários. 

Ideação: • Geração de ideias com direcionamento de foco, objetivando criações 

assertivas e inovadoras. 

Prototipação: • Criação de modelo conceitual da interface; 
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  • Desenvolvimento de modelo físico da interface reunindo todos os 

conceitos estudados buscando a solução de todos os problemas encontrados no 

trabalho. 

Avaliação: • Teste da interface para medição dos resultados obtidos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Escopo do Projeto 

Tendo em vista a vasta lista de opções disponíveis nos terminais de auto-atendimento, 

este trabalho teve como escopo central a utilização do equipamento para a execução de apenas 

duas tarefas comuns: a retirada de um extrato de conta corrente ou poupança, em sua variação 

movimento, e a realização de transferência para outro banco via DOC (Documento de Ordem 

de Crédito), sendo que esta de forma parcial, não sendo necessário o envio dos valores de 

fato.  

 

Sistema Atual 

As tarefas estudadas, quando realizadas no sistema atual, em uma situação ideal de 

utilização, contemplam um processo contendo 15 telas obrigatórias, para extrato movimento, 

e 10 telas obrigatórias apenas para chegar a tela para inserção dos dados da conta destino, para 

o caso da transferência via DOC. 

Considerando ainda as possibilidades de erro, decisões a serem tomadas e opções 

disponíveis para cada tela, pôde-se notar de imediato uma extensa carga de trabalho para 

executar a ação proposta. 

 

Levantamento de Dados – Questionários  

Com a finalidade de coletar dados importantes para caracterizar o usuário, assim como 

definir seu perfil, questionários foram realizados com 11 (onze) pessoas, na cidade de João 

Pessoa – Paraíba, logo após realizarem as duas tarefas propostas – consulta de extrato 

movimento e transferência de valores via TED (parcial) – com o objetivo de coletar vários 

dados que foram utilizados para definir se o sistema atual está ou não compatível com esse 

público. Além dos questionários, as tarefas foram observadas com a finalidade de adicionar 

observações do autor ao trabalho. 

 

Análise dos Dados 

Analisando os questionários, foi possível tabular as informações e cruzá-las de forma a 
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levantar algumas observações pertinentes. O primeiro ponto a ser observado é que todas as 

pessoas declararam que utilizam-se dos caixas eletrônicos, seja da CAIXA ou mesmo de 

outros bancos. Foi possível perceber que quase metade das pessoas utilizam bastante, ou seja, 

mais que uma vez por semana, os caixas eletrônicos da CAIXA. Quase 30% utiliza 

razoavelmente, ou seja, mais que uma vez por mês, porém menos que uma vez por semana, e 

cerca de 27% utiliza pouco ou raríssimas vezes, o que significa somente uma vez por mês ou 

menos, ou até mesmo nem utilizam os ATMs da CAIXA. 

 

Tabela 1. Problemas Enfrentados na Utilização dos ATMs. IFPB, 2016. 

 

Problemas enfrentados f % 

Perder muito tempo 3 27,27 

Mesmo executando a tarefa, fica com alguma dúvida quanto ao 

resultado 
3 27,27 

As orientações dadas para as operações não são corretas e precisas 2 18,18 

As informações não são claras 1 9,09 

Erro na leitura dos códigos de barras 1 9,09 

Problemas em máquinas antigas 1 9,09 

Total 11 100 

 

Os dados acima mostram que a maior parte dos usuários consideram o caixa eletrônico 

lento, e desta forma perdem muito tempo. Com igual proporção, outros usuários questionaram 

ainda restar dúvidas quanto ao resultado das operações, mesmo após executadas, o que pode 

se assemelhar a informações não claras, apontadas por um usuário. Percebe-se aqui que existe 

uma carência de informações com base nas opiniões dos usuários. Alguns questionamentos 

são de ordem lógica, e de programação, e não cabem ser discorridas neste trabalho.  

Cerca de 37% dos usuários indicaram como vontade a melhoria na velocidade de 

utilização dos ATMs. Um projeto simples, com mais clareza nas informações poderia resolver 

esse problema, tendo em vista o fato de um sistema com alta carga cognitiva exigir mais 

tempo para entendimento e tomada de decisão (CYBIS, 2010). 

Mais que 27% dos usuários sugeriram um sistema com mais informações, para ratificar 

o que já foi dito anteriormente. A maior carência dos usuários, com base nesse levantamento, 

é de informações. Um dado coletado pode ter ligação direta com essa carência: o que os 

usuários fazem quando enfrentam problemas. Cerca de 46% informaram que pedem ajuda a 



 

12203 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

um funcionário do banco. Não seria mais confortável ter as informações já à sua disposição 

no próprio sistema? Pedir ajuda a um funcionário do banco não implica dizer que o sistema é 

carente de informações? Pode-se afirmar que ao pedir informações a uma outra pessoa 

significa que o sistema possui falta de condução e de gestão de erros? Conforme Cybis 

(2010), “a condução é a qualidade da interface que recebe bem seus usuários. Ela visa 

favorecer principalmente o aprendizado e a utilização do sistema por usuários novatos. Neste 

contexto, a interface deve aconselhar, orientar, informar e conduzir o usuário na interação 

com o sistema.” 

Em relação as tarefas propostas, as quais foram a retirada de um extrato movimento e a 

navegação para envio de DOC – Documento de Crédito, foi possível levantar dados referente 

a fluidez na navegação. A primeira tarefa se mostrou mais simples para os usuários, mas 

mesmo assim gerou dúvidas em alguns pontos, tendo como tempo médio 01m09s para a 

finalização da tarefa. A principal observação feita pelos usuários foi a ausência de explicações 

sobre qual extrato é o indicado para sua necessidade, tendo em vista o sistema apresentar 

diversos caminhos com a palavra extrato inserida. 

A segunda tarefa, a de navegar com a finalidade de enviar um DOC, gerou mais 

transtornos. Cerca de 30% dos usuários erraram o caminho, chegando principalmente ao 

envio de valores via TEV – Transferência Eletrônica de Valores, transação responsável pela 

transferência de valores entre contas da CAIXA. Isso demonstra ausência do critério 

ergonômico significado de códigos e denominações, exposto por Cybis (2010).  

Além deste critério, outros, como condução e gestão de erros estão ausentes, quando 

nota-se que ao errar o caminho o sistema reinicia por completo, sendo necessária inclusive a 

retirada do cartão para recomeçar um novo processo, dobrando o tempo de utilização. A 

média de tempo gasto para a tarefa DOC ficou em 54s, sendo que o usuário mais rápido a 

realizou em apenas 27s, e o mais lento, em 1m42s. 

 

Novo Fluxo 

O primeiro ponto a ser observado como solução foi a alteração do fluxo de navegação 

do sistema. Com a reestruturação da navegação, foi possível reduzir o número de telas 

necessárias para chegar às tarefas mais comuns, como saques, extratos e transferências. Com 

base nas tarefas propostas neste trabalho, o fluxo para a operação de retirar extrato movimento 

foi reduzida de 15 telas obrigatórias para apenas 12, enquanto o fluxo para acesso à 

transferência de valores via DOC foi reduzido de 10 telas obrigatórias para apenas 6. 
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Prototipação 

Após a elaboração do novo fluxo de navegação, foi adotada a prototipagem em papel 

como técnica para gerar os primeiros esboços do sistema, realizando a distribuição dos 

elementos gráficos, organizando os ícones, imagens, textos e botões.  

Em seguida, foi realizado um teste de usabilidade com um protótipo de baixa fidelidade 

com o objetivo de identificar falhas de usabilidade, para que só assim o projeto pudesse partir 

para uma versão de maior fidelidade, mais próxima da solução final. O teste envolveu a 

realização de duas tarefas, e uma navegação comentada. Os usuários sentaram-se a uma mesa, 

onde estavam as telas do sistema e o avaliador. A passagem das telas era feita de forma 

manual à medida que o usuário interagia com as telas.  

Após realizadas as duas tarefas, os usuários foram convidados a navegar pelo sistema, e 

apontar características positivas e negativas, de forma natural e espontânea, comentando tudo 

ao navegar. A entrevista foi realizada de forma não-estruturada, com a finalidade de obter 

dados ricos e mais subjetivos, uma vez que os participantes puderam comentar coisas que o 

entrevistador poderia não ter levado em conta (PREECE,2005). 

O teste ratificou os conceitos idealizados, levando em consideração que todos os 

usuários realizaram as tarefas propostas sem dificuldade, com bastante intuição. O sistema 

não apresentou problemas em relação aos critérios ergonômicos requeridos e se mostrou 

fluido. O usuário foi facilmente conduzido pelas telas com baixa carga cognitiva, mesmo em 

condições simuladas. Desta forma, o projeto avançou com a elaboração de uma versão digital, 

mais fiel e trabalhada. 

 

Avaliação com o Usuário 

Após o teste com o protótipo em papel, e o desenvolvimento do design visual do novo 

sistema, foi realizada a avaliação com o usuário. Esta avaliação foi realizada em forma de 

teste de usabilidade, utilizando-se de um protótipo físico do equipamento feito em papelão, e 

o sistema visual emulado através da plataforma de protótipos InVision.  

Um caixa eletrônico simulado, feito em papelão, foi construído para dar mais realismo 

ao teste e proporcionar uma avaliação em condições contextuais. Um tablet com 9,7 

polegadas foi adaptado ao equipamento feito de papelção, com o objetivo de simular a tela de 

um ATM. O tablet carregava o novo sistema numa versão de protótipo digital, interativo e 

funcional, para a realização dos testes. Seis usuários, da cidade de João Pessoa, realizaram o 

teste do sistema, que consistia na realização das duas tarefas propostas desde o início da 

pesquisa, sendo elas a realização de uma transferência via DOC, e a retirada de um extrato.  
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Após a realização dessas duas tarefas, o usuário foi convidado a realizar uma navegação 

comentada, externando os pensamentos e sentimentos na navegação, possibilitando colher 

dados mais subjetivos para confirmação dos resultados obtidos. Os usuários abordados 

receberam uma breve explicação sobre o projeto, além de uma apresentação sobre a forma de 

execução dos testes. Foram esclarecidas as tarefas a serem executadas, assim como a 

importância de verbalizar as dificuldades e dúvidas. Como o teste iria ser filmado, foi 

esclarecida a importância da filmagem e gravação para posterior análise, com a finalidade de 

não perder nenhum detalhe útil para uma análise mais crítica. Foi informado que o observador 

não poderia oferecer ajuda no teste e que o sistema seria a única fonte de consulta e que 

poderia cessar as tarefas caso não conseguisse realiza-las. Por fim, foi esclarecido que o 

objeto do teste é o sistema e não o usuário. Um terço dos usuários não utilizavam os ATMs da 

Caixa com frequência, ou nunca usaram. 

Após a realização dos testes, os usuários responderam um questionário com a finalidade 

de registrar a satisfação e grau de dificuldade do sistema. A partir da análise desse 

questionário e da observação dos vídeos, foi possível levantar que mesmo os usuários com 

mínima experiência com ATMs conseguiram realizar as tarefas, sendo a taxa de conclusão de 

100% dos usuários; todos os usuários consideraram as tarefas como “1” na escala de 1 a 5, 

sendo 1 a mais fácil e 5 a mais difícil; todos informaram sentir-se seguros quanto a realização 

das tarefas e consideraram que o sistema é autoexplicativo; o tempo médio para a realização 

das duas tarefas cumulativamente ficou em 1min19s. 

Durante a navegação comentada, adjetivos como “intuitivo”, “simples” e “fácil” se 

repetiram entre os usuários. Ao final, todos os usuários puderam dar sugestões para a 

melhoria do sistema.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo se propôs a identificar problemas enfrentados pelo usuário na utilização do 

sistema atual dos caixas eletrônicos da Caixa, e poder assim corrigi-los através da criação de 

uma nova interface com a filosofia do design centrado no usuário. O objetivo geral foi 

alcançado, tendo sido cumprida a metodologia proposta e chegado a um entregável digital, 

com aplicação de alguns conceitos apresentados. 

Na fase de pesquisa foi possível levantar dados suficientes para traçar um escopo de 

estudo, criar uma empatia com os usuários, analisando-os durante a utilização dos 

equipamentos, aplicando questionários e realizando entrevistas com a finalidade de realizar 

um trabalho mais assertivo e focado nas necessidades deles. 
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A partir da análise dos dados, foi possível chegar a uma alternativa viável, e testá-la em 

busca de falhas, antes de sua finalização. Por fim chegou-se a uma solução gráfica refinada 

com base nos testes de usabilidade realizados com os usuários. 

Almeja-se uma pesquisa maior acerca do exposto, evolvendo uma equipe 

multidisciplinar para abraçar uma maior área de estudo, aumentando o escopo e alcançando 

resultados mais abrangentes e ainda mais eficazes. Desta forma é possível criar situações de 

interação ainda mais agradáveis e ergonômicas. 
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12208 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

VALORES PESSOAIS PREDOMINANTES ENTRE COLABORADORES 
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RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo identificar os valores pessoais predominantes 
em uma instituição de ensino de Paraíso do Tocantins, através da teoria de valores de 
Schwartz, utilizando como ferramenta o questionário de perfis de valores com 21 questões 
(PVQ21). O questionário foi aplicado a 51 participantes. Quanto a metodologia a pesquisa foi 
quantitativa, descritiva e estudo de caso. Os resultados através da análise dos dados indicaram 
que a média é maior nos valores Universalismo e Autodeterminação. Destacaram-se também 
os valores Tradição e Segurança. O valor que atingiu a menor média é o Poder. Sugerem-se 
novos estudos na instituição.  
Palavras–chave: motivação, colaboradores e organização 
 

PERSONAL VALUES BETWEEN EMPLOYEES OF AN INSTITUTION 
OF HIGHER EDUCATION IN PARAISO DO TOCANTINS 

 
ABSTRACT: This research aimed to identify the predominant personal values in a Tocantins 
Paradise educational institution, through the theory of Schwartz values, using as a tool the 
questionnaire values profiles with 21 questions (PVQ21). The questionnaire had been 
administered to 51 participants. As for the research, methodology was quantitative, 
descriptive and case study. The results through analysis of the data indicated that the average 
is higher in Universalism and Self-Determination values. They also highlighted the Tradition 
and security values. The value that reached the lowest average is power. Then were suggested 
further studies at the institution. 
 
KEYWORDS: motivation, employees and organization 
 

INTRODUÇÃO 

A área de Gestão de Pessoas tem sido foco de vários estudos nas mais diversas 

universidades. A gestão de pessoas tem sofrido mudanças importantes no cenário mundial, 

pessoas deixaram de ser vistas como máquinas e passaram a ser vistas como seres humanos 

pensantes com uma bagagem de valores culturais e pessoais que influenciam positiva ou 

negativamente no desenvolvimento das atividades dentro da organização. Em especial na 

relação entre desenvolvimento individual e desenvolvimento organizacional. Os valores têm 

sido estudados por várias áreas do conhecimento humano na busca de respostas a atitudes e 

comportamentos das pessoas e para justificar suas ações. De acordo com Schwartz (1992, 

aput Fiuza, 2010) os valores expressam as metas motivacionais das pessoas. Os valores 

pessoais conduzem a vida das pessoas e são formados pelas experiências de vida vivenciadas.  
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Conforme Tamayo (2008) são nas organizações que os trabalhadores desenvolvem sua 

identidade profissional e também o ambiente onde a pessoa vai se realizar do ponto de vista 

profissional, pessoal e social. É no ambiente organizacional que grande parte da felicidade de 

um individuo é construída. O que um indivíduo procura no seu trabalho é fundamentado pelas 

suas necessidades, pelos seus valores e pelos valores dos outros, ou seja, por todos os 

elementos biológicos e psicossociais que são importantes para a sua sobrevivência e para a 

sobrevivência do grupo. As opções das pessoas são determinadas pelos seus valores, e 

também as respostas emocionais a tais opções.  

Segundo Enriquez (1997, aput Tamayo, 2008), nas organizações é o dinheiro que é 

venerado em termos de lucro, custos, salários e benefícios. Por trás deste aspecto existem as 

ilusões, desejos, sentimentos, paixões, aspirações e de frustrações que configuram todo o 

aspecto motivacional do trabalhador e que a organização não pode deixar de considerar. 

Ainda de acordo com o autor a empresa sabe perfeitamente que não conseguirá atingir suas 

metas de produtividade e sem atender às metas fundamentais das pessoas que a compõem o 

seu quadro de pessoal. Assim, as metas da organização integram impreterivelmente as metas e 

motivações pessoais. Tamayo (2008) relatou que Os valores pessoais são considerados como 

metas motivacionais que exprimem algo que as pessoas desejam atingir na sua vida pessoal. 

Rokeach (1973) relata que os primeiros cientistas sociais a darem ao conceito de valor 

um significado mais concreto foram Allport, Vernon e Lindzey em 1951, eles ligaram os 

valores às atividades comuns como assistir um filme ou votar. Eles acreditavam que os 

valores das pessoas eram fixos como elementos separados e estáveis. Porto (2005) diz que as 

medidas desses valores se dão em sua maioria por meio de conclusões sobre o comportamento 

das pessoas, através de perguntas sobre os valores anteriores a sua conduta ou por meio de 

questionários com uma lista de valores que devem ser classificados e avaliados pelas pessoas. 

Schwartz (2005a) propunha uma teoria unificadora para o campo da motivação humana, 

buscando uma forma de organizar as diferentes necessidades, objetivos e motivos relatados 

em outras teorias. A Teoria de Schwartz identifica dez tipos motivacionais distintos e a 

relação de conflito e nexo entre esses tipos motivacionais. 

Em Schwartz (1992, aput KAMIA e PORTO, 2011) relata às características da estrutura 

psicológica humana que são essenciais e comuns a toda a humanidade. A teoria é 

fundamentada por três quesitos básicos universais da existência humana: 1) necessidades 

biológicas dos indivíduos como seres vivos, 2) requisitos de ação social coordenada e 3) 

necessidade de sobrevivência e de bem- estar dos grupos. Esses três quesitos básicos 

configuram o aspecto universal da teoria. Embasado nas três necessidades básicas por ele 
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descritas, Schwartz (2006) identificou dez tipos motivacionais de valores motivacionais, são 

eles: 

 
Definição Exemplos de valores Fontes 
Poder: status social sobre as pessoas e 
os recursos 

Poder social. Autoridade. 
Riqueza 

Integração 
Grupo 

Realização: sucesso pessoal mediante 
a demonstração de competência, 
segundo critérios sociais. 

Bem-sucedido. Capaz. 
Ambicioso 

Interação 
Grupo 

Hedonismo: prazer e gratificação 
sensual para si mesmo. 

Prazer. Desfrutar a vida Organismo 

Estimulação: entusiasmo, novidade e 
desafio na vida. 

Audacioso. Uma vida variada. 
Uma vida excitante 

Organismo 

Autodeterminação: pensamento 
independente e escolha da ação, 
criatividade, exploração. 

Criatividade. Curioso. 
Liberdade 

Organismo 
Interação 

Universalismo: compreensão, apreço, 
tolerância e atenção com o bem estar 
de todas as pessoas. 

 
Tolerância. Justiça social. 
Igualdade. Proteção do meio 
ambiente. 

Grupo 
Organismo 

Benevolência: preservação ou 
intensificação do bem-estar das 
pessoas com as quais se está em 
contato pessoal freqüente. 

Ajuda. Honesto. 
 Não rancoroso 

Organismo 
Interação 
Grupo 

Tradição: respeito, compromisso e 
aceitação dos costumes e idéias 
oferecidas pela cultura tradicional ou 
a religião. 

Humilde. Devoto. Aceitar 
minha parte na vida 

Grupo 

Conformidade: restrição das ações, 
tendências e impulsos que possam 
incomodar ou ferir os outros e 
contrariar expectativas ou normas 
sociais. 

Polidez. Obediente. Honra aos 
pais e pessoas mais velhas. 

Interação 
Grupo 

Segurança: segurança, harmonia, e 
estabilidade da sociedade, das 
relações e de si mesmo. 

Segurança nacional. Ordem 
social. Idôneo 

Organismo 
Interação 
Grupo 

Quadro 1. Tipos motivacionais 
Fonte: Schwartz (2006) adaptado. 

 

O quadro 1 lista na primeira coluna os dez tipos de valor, cada um deles sendo definido 

por sua meta principal. Na segunda coluna estão citados exemplos de valores específicos que 

representam cada um dos tipos. Quando as pessoas procuram expressar esses valores 

específicos ou tentam atingi-los, elas estão estimulando a meta central. Na terceira coluna 

estão evidenciados os requisitos universais da existência humana, dos quais cada tipo de valor 

é derivado, (SCHWARTZ, 2006). Schwartz (2005b) criou o Portrait Value Questionaire 

(PVQ), instrumento utilizado para medir os 10 tipos motivacionais, já no Brasil o PVQ foi 

validado por Porto (2005). 
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De acordo com Lombardi et al. (2010) fora criada mais recentemente uma versão 

reduzida do instrumento o PVQ 21, com o propósito de  realizar pesquisas em países da 

Europa em uma rede on line. O PVQ 21 possui as mesmas características do PVQ 40, porém 

possui apenas 21 itens retirados da versão original. 

Gondim e colaboradores (2010) relatam que o PVQ 21 é composto de 21 itens, 

distribuídos em dez fatores que cobrem as motivações da teoria dos valores de Schwartz 

(1994). Os itens são expostos sob a forma de pequena descrição de um sujeito ao qual o 

respondente deve se comparar e avaliar o quanto se parece como também era feito na versão 

anterior. No PVQ 21 os respondentes utilizaram uma escala de cinco pontos ao invés de seis 

como ocorria no PVQ 40. Na nova versão eles deviam avaliar: 1(Parece muito comigo), 2 

(Parece comigo), 3 (Parece mais ou menos comigo),4 (Parece pouco comigo),5(Não parece 

nada comigo).  

Este estudo visou identificar os valores pessoais predominantes entre colaboradores de 

uma Instituição de Ensino Superior, corpo docente e técnicos administrativos, na cidade de 

Paraíso do Tocantins, utilizando como ferramenta o Portrait Values Questionnaire 

(Questionário de Perfis de Valores), neste caso com 21 questões (PVQ21), para fazer o 

levantamento dos valores predominantes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Segundo Richardson et al (1999) existem dois métodos de pesquisa a pesquisa 

quantitativa e a pesquisa qualitativa. A qualitativa não requer o uso de métodos e técnicas 

estatísticas, já a pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo emprego da quantificação nas 

modalidades de coleta de dados, levantamento de dados através de percentuais. A pesquisa 

utilizou o método quantitativo na medida em que visou quantificar a coleta de informações e 

traduzir em percentuais as informações coletadas, ou seja, através da aplicação do instrumento 

de pesquisa, foram tabulados os dados onde se chegou aos valores pessoais predominantes na 

organização. 

O tipo de pesquisa utilizado neste trabalho foi à pesquisa descritiva, porque 

descreveu os valores pessoais que são predominantes, descrevendo situações e 

comportamentos da população analisada, dentre os tipos de pesquisa foi o mais adequado para 

a execução do trabalho. 

Quanto aos meios foi realizada uma pesquisa bibliográfica, pois o estudo foi 

desenvolvido com base em material publicado em revistas eletrônicas, livros e etc., 

conseguindo dar o embasamento teórico necessário para dar sustentação as conclusões que a 



 

12212 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

pesquisa chegou. Segundo Lakatos e Marconi (2009) a pesquisa é considerada bibliográfica 

quando utiliza materiais escritos. 

A pesquisa foi um estudo de caso, por ter sido realizada em apenas uma instituição 

da rede de ensino. Cervo, Bervian e Silva (2006) ressalta que o estudo de caso tem a 

finalidade de examinar aspectos variados da realidade de um determinado grupo 

representativo. Utilizou o questionário PVQ21 para a realização do estudo. 

De acordo com Lakatos e Marconi (2009) o universo é um conjunto de seres 

animados ou inanimados que possuem pelo menos uma característica em comum, já a amostra 

é uma pequena porção selecionada deste universo, ou seja, um subconjunto. A população a 

quem se destinou a estudar nesta pesquisa foram os servidores do IFTO, no entanto, a amostra 

são os colaboradores do campus Paraiso. A amostra da pesquisa foi a não probabilística por 

acessibilidade ou por conveniência, tendo em vista que alguns colaboradores encontravam-se 

afastados ou cedidos para outras instituições.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste estudo a pesquisa foi aplicada a uma amostra de 51 pessoas. Em um primeiro 

momento será realizado a caracterização da amostra de acordo com dados demográficos e 

funcionais. Onde a média de idade dos pesquisados é de 33,5 anos de idade (Minimo=24; 

Máximo=53; Moda=29), podendo ser considerada uma equipe jovem para área da educação.  

Em sua maioria os pesquisados são do sexo feminino totalizando 52,9% dos 

participantes e 47,1% do sexo masculino observando que a diferença entre o percentual da 

característica sexo é relativamente baixa, isso pode ser relacionado ao fato de que na 

realização de concursos não há diferenciação entre sexos para os cargos que são oferecidos 

pela instituição. O nível de escolaridade que se sobressaiu foi o de pós-graduação com 43,1%, 

isso ocorre porque os concursos realizados para os cargos de professores são para nível de 

graduação, pois os profissionais são contratados para lecionar no ensino médio, técnico e 

tecnológico.  

Para atender ao objetivo proposto por esta pesquisa em identificar os valores pessoais 

predominantes entre colaboradores de uma instituição de ensino utilizou-se a Teoria de 

Schwartz, onde segundo Shwartz (2005a) são encontrados dez tipos motivacionais. A Tabela 

3 destaca os valores predominantes ente os colaboradores.  

 

 

 



 

12213 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

Tabela 1: Valores Predominantes da Amostra 

VALORES MÉDIA DESVIO PADRÃO 

Autodeterminação 4,89 1,18 

Poder 3,18 1,39 

Universalismo 5,15 0,98 

Realização 4,03 1,30 

Segurança 4,45 1,31 

Estimulação 3,62 1,48 

Conformidade 3,96 1,36 

Tradição 4,61 1,26 

Hedonismo 4,34 1,25 

Benevolência 5,08 0,94 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

Observa-se que dos dez tipos motivacionais destacaram-se, Universalismo com média 

5,15 e desvio padrão de 0,98 Autodeterminação com média de 4,89 e desvio padrão de 1,18 

Tradição com média 4,61 e desvio padrão de 1,26 e Segurança com média de 4,45 e desvio 

padrão de 1,31. 

No que diz respeito ao significado destes valores: Universalismo é a compreensão, 

agradecimento, tolerância, proteção do meio ambiente e bem-estar das outras pessoas, 

enquanto que a Autodeterminação se reporta a liberdade, criatividade, curiosidade, escolher 

suas próprias metas. Outro aspecto a ser avaliado de acordo com as dimensões abordadas na 

Figura 1, é que o Universalismo pertence a dimensão autotranscedência e a Autodeterminação 

pertence a dimensão abertura a mudança. 

Esses dois tipos motivacionais encontram-se em dimensões diferentes, porém segundo 

Schwartz (2005a) os tipos motivacionais não formam aglomerados separados, eles estam 

organizados dentro de um continuum motivacional, onde os itens que fazem divisa um com o 

outro compartilham significados. Para Schwartz (2005a) Universalismo e Autodeterminação 

estão relacionados a confiança no próprio julgamento e conforto com a diversidade da 

existência. 

Estes fatores podem ser explicados pelo fato da gestão da instituição ser liberal quanto 

ao desempenho das funções, deixando abertura para que o profissional desempenhe seu 

trabalho de maneira livre, determinando estratégias individuais, porém enfatizando a 

preocupação em atender bem o público alvo da instituição. 

Outros dois valores considerados predominantes foram a Tradição que trata do respeito, 

aceitação de costumes, culturas e compromisso; e a Segurança que trata da estabilidade da 
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sociedade e das relações humanas, ambos os tipos motivacionais pertencem a dimensão 

Autorestrição ou Conservação demonstrados na Figura 1. 

De acordo com Schwartz (2005a) a ênfase motivacional associada a Tradição e 

segurança estão relacionados a preservação de arranjos sociais existentes que são segurança a 

vida. 

Levando em consideração que a instituição é nova e os colaboradores possuem pouco 

tempo em exercício efetivo, e que com a chegada de novos colaboradores provenientes dos 

diversos Estados brasileiros existe a preocupação em acolher essas pessoas. A pesquisa 

mostrou que para manter a harmonia dentro do grupo existe uma aceitação de hábitos já 

existentes naquele ambiente. A pesquisa bibliográfica levou ao entendimento dos dados 

encontrados, verificando assim, relação de congruência entre as dimensões abertura a 

mudança e autotranscedência. 

 Pode ser observada a existência de conflito entre as dimensões Abertura a mudança e 

Conservação, que segundo Schwartz (2006) “uma dimensão contrasta os valores de abertura a 

mudança com os de conservação.” Ainda conforme o autor esta dimensão opõem os que 

favorecem a mudança e independência de julgamento aos que protegem a estabilidade e 

tradições.  

Sugiro a realização de nova pesquisa futuramente, buscando ressaltar o que mudou, se 

os valores continuam os mesmos ou se houve alguma alteração importante neste contexto. 

 

CONCLUSÕES 

O objetivo deste estudo foi identificar os valores predominantes entre colaboradores de 

uma instituição de ensino em Paraíso do Tocantins, para o levantamento dos dados foi 

aplicado o PVQ 21, como ferramenta de pesquisa. Estes objetivos foram alcançados e 

apontaram o Universalismo como a maior média entre os tipos motivacionais, também se 

destacaram a Autodeterminação, a Tradição e a Segurança. Estes valores pertencem as 

dimensões autotranscendência (Universalismo), Conservação (Tradição e Segurança) que são 

congruentes entre si na medida em que os valores possuem ênfases compartilhadas, 

pertencem também a dimensão conservação (Autodeterminação) que conflita com a dimensão 

Abertura a mudança, que segundo Schwartz (2006) “as oposições entre tipos de valor em 

conflito podem ser resumidas concebendo-se os valores organizados em duas dimensões 

bipolares”. Colocando estes valores em situações de interesse opostos. 

Para identificar as diferenças de percepção demográficas e funcionais foram utilizadas 

as variáveis sexo, escolaridade, região de origem e idade. Destacaram-se na variável sexo a 
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Autodeterminação e Segurança com médias maiores para o sexo feminino, também foram 

considerados os valores Poder e Benevolência que comprovaram que os homens necessitam 

de poder, enquanto que as mulheres estão preocupadas com as pessoas próximas a elas. Isso 

se deve a uma questão cultural onde o homem detém o poder e a mulher cuida da família. 

Embora o valor Poder tenha sido a menor média entre todas as faixas etárias, o que significa 

que é o valor que menos se parece com a amostra. 

O estudo dos valores se faz necessário dentro de uma organização para que se possa 

descobrir a motivação das pessoas, pois suas ações são determinadas pelos valores que as 

motivam. Contudo a instituição deve considerar os resultados desta pesquisa no que diz 

respeito aos principais valores pessoais que lá predominam, pois a pesquisa pode auxiliar na 

definição de melhores estratégias pela equipe de gestão de pessoas.  

Novos estudos podem ser realizados nesta mesma área ou áreas semelhantes ao campo 

de valores pessoais, nesta ou em outras instituições. Sugiro também um estudo sobre valores 

organizacionais nesta instituição para que se possa fazer um comparativo entre o que a 

empresa possui de valores organizacionais e os valores pessoais que lá predominam.  
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RESUMO: A floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo e sua 
importância para o equilíbrio do planeta é notória. Para sua conservação, é necessária a 
criação de políticas de manutenção e preservação do bioma local. O principal desafio é 
conscientizar a comunidade da necessidade do consumo racional dos bens de consumo, de 
forma sustentável e zelando pela preservação da Amazônia, pois o aumento da quantidade e 
dos diferentes tipos de resíduos sólidos produzidos e lançados, nas últimas décadas é uma das 
grandes preocupações mundiais os danos ambientais gerados pelo descarte destes rejeitos. O 
objeto desta pesquisa é o uso e descarte indiscriminado do copo plástico descartável no meio 
ambiente e o objetivo de nossa pesquisa é analisar a Viabilidade Econômica e Ambiental da 
Redução do uso de Copos de plástico Descartáveis no IFAM - campus Coari. A pesquisa foi 
desenvolvida entre os meses de janeiro à dezembro de 2015, a metodologia adotada para a 
pesquisa entrevista com aplicação de questionários com perguntas fechadas aplicadas ao 
universo de (N=68) servidores/terceirizados, do instituto visando mensurar os dados 
quantitativos de consumo diário de copos plásticos descartável por entrevistado outro foco da 
pesquisa foi identificar o destino dos copos descarados. Constatamos com a pesquisa que 
deixaram de ser descartados 5000 copos plásticos no meio ambiente e a economia para o 
instituto foi na ordem de R$ 1000,00 alcançando uma redução de até 3,5 vezes nos valores 
empregados na aquisição das canecas cerâmica duráveis, que poderão ser aplicados em outros 
fins.  
Palavras–chave: Amazonia, meio ambiente, resíduos sólidos 
 

 
ECONOMIC FEASIBILITY AND ENVIRONMENTAL REDUCTION IN 
CUPS USE IN DISPOSABLE PLASTIC IFAM - CAMPUS COARI 
 
ABSTRACT: The Amazon rainforest is considered the largest rainforest in the world and its 
importance for the balance of the planet is obvious. For conservation, the creation of 
maintenance policies and preservation of the local biome is required. The main challenge is to 
raise community awareness of the need for rational consumption of consumer goods in a 
sustainable manner and ensuring the preservation of the Amazon, as the increase in the 
number and different types of solid waste produced and released in the last decades is a major 
global concerns environmental damage caused by the disposal of these wastes. The object of 
this research is the use and indiscriminate disposal of disposable plastic cup in the 
environment and the goal of our research is to analyze the economic feasibility and 
Environmental cups use plastic Disposable Reduction in IFAM - campus Coari. The research 
was conducted between the months of January to December 2015, the methodology used for 
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the survey interview with questionnaires with closed questions applied to the universe (N = 
68) servers / outsourced, the institute aiming to measure the quantitative consumption data 
daily disposable plastic cups by interviewed another focus of the research was to identify the 
fate of brazen cups. We found through research that no longer discarded 5,000 plastic cups on 
the environment and the economy for the institute was of R $ 1,000.00 achieving a reduction 
of up to 3.5 times the values used in the purchase of durable ceramic mugs that They can be 
applied to other purposes. 

KEYWORDS: Amazonia, environment, solid waste 
 

INTRODUÇÃO 

Atualmente a questão da geração e destinação final do lixo foi percebida, mas, 

infelizmente, não vem sendo encarada com a urgência necessária, ao considerarmos que o 

plástico é um grande vilão principalmente quando se refere aos danos causados pelos resíduos 

urbanos e que a legislação de diferentes países, têm incentivado a redução dos resíduos 

plásticos no mundo, com o intuito de minimizar a degradação ambiental.  

Um dos elementos mais usados nas instituições, que muitas vezes passa despercebido 

e ataca a natureza de forma violenta são os copos de plástico descartáveis que segundo 

Linhares (2008) apesar de sua praticidade, higiene e baixo custo o plástico demora de 200 a 

450 anos para se degradarem na natureza, neste contexto se consideramos que muitas vezes a 

pessoa faz uso do copo uma única vez e já o descarta e se considerarmos que essa mesma 

pessoa bebe água várias vezes ao dia, em média, pegue esse número de vezes e multiplique 

pela quantidade de funcionários da instituição o resultado será a quantidade resíduos sólidos 

que a instituição está pagando para lançar no meio ambiente. 

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE, 2013), no Brasil, cerca de 270 mil toneladas de lixo já eram 

produzidas diariamente, em 2013. Grande a quantidade desse lixo que não vai para locais 

apropriados. Baseado nestes princípios faz-se necessário tomar ações locais, vislumbrando o 

fomento a discussão sobre os resíduos sólidos não apenas o simples modo de manejo, 

deposito ou aproveitamento.  

A geração de resíduos decorre da atividade humana pessoal cotidiana e das atividades 

de diferentes setores produtivos e de serviços, para tanto faz-se necessário a adoção de 

práticas sustentável pela sociedade para preservação do meio ambiente. É impossível não se 

gerar lixo nenhum, Mendonça (2013) propõem a possível diminuir sua produção bem como 

reduzir desperdícios pela reutilização, quando possível, através de separação dos materiais 

recicláveis, coleta seletiva e substituição hábitos de consumo, pois grande parte do lixo 
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descartado pode ser reaproveitada, economizando dinheiro, energia e recursos naturais e 

humanos. 

 

MATERIAL E METODOS  

A pesquisa de campo levantou junto ao Departamento de Administração e 

Planejamento do instituto a quantidade copos plásticos descartáveis adquiridos no ano de 

2014, na Coordenação de Administração e Manutenção foi verificado qual o destino dos 

copos plásticos descartados, no setor do Almoxarifado foi levantado qual consumo mensal e 

os referidos setores que foram disponibilizados os copos plásticos descartáveis no período de 

janeiro à dezembro de 2015, por fim forma entrevistados todos os servidores/terceirizados do 

instituto quanto a utilização do copo plástico descartável.  

A pesquisa compreendeu três fases principais: planejamento, coleta de dados, 

tratamento e análise dos dados, foi observado o custo da aquisição dos copos descartáveis, a 

quantidade de pessoas que os utilizam e as mudanças consequentes da substituição destes por 

canecas cerâmicas.   

O estudo realizado classifica-se como um método de investigação quantitativo, uma 

vez que resulta da aplicação de um questionário e, porque tem como fundamento principal a 

descrição de variáveis e o escrutínio das relações existentes entre elas, este estudo de caso é 

endossado por Yin (2005) que descreve o estudo como algo bem definido, como um 

indivíduo, um grupo ou uma organização, mas também pode ser algo menos definido ou 

definido num plano mais abstrato como, decisões, programas, processos de implementação ou 

mudanças organizacionais.  

O lócus da pesquisa foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Amazonas – IFAM, campus Coari, tendo como participantes da pesquisa o universo de 

(N=68) sendo 31 professores, 23 técnicos administrativos e 14 colaboradores terceirizados, o 

espaço temporal é o período anterior e posterior à entrega das canecas cerâmicas para a 

redução de copos descartáveis na unidade, entre janeiro à dezembro de 2015, o campus 

disponibilizava somente copos descartáveis para o consumo café, chá e água dos bebedouros. 

Foram realizadas nesse período algumas campanhas com distribuição de folders eletrônicos e 

palestra, para a redução deste material.  

Foi realizado um cronograma de ações, onde no primeiro quadrimestre (de janeiro à 

abril) foi quantificado os dados quanto ao consumo e destinação dos resíduos e palestra de 

conscientização, no segundo quadrimestre, no mês de maio, foi distribuído 68 canecas 
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cerâmicas na cor branca com tolerância tanto para líquidos quentes quanto frio, com 

volumetria de 325ml para todos os servidores/terceirizados, mas ainda eram disponibilizados 

copos plásticos descartáveis e no terceiro quadrimestre de agosto à dezembro, não foram mais 

disponibilizados copos plásticos descartáveis para os servidores, somente para eventos e 

público externo. 

Na pesquisa de campo foi verificado quais eram as demandas para o uso dos copos 

plásticos descartáveis por setor, quais seriam as melhores alternativas para minimizar ou 

substituir o uso fixo copos descartáveis, qual a rotina dos servidores/terceirizados quanto ao 

uso do copo plásticos descartável, foram identificados os tipos de consumo fixo que é 

formado pelos servidores/colaboradores e o consumo eventual que é composto por visitantes e 

em eventos.  

Os dados foram levantados através de consulta direta de acordo com as 

recomendações de Yin (2005) aos servidores/terceirizados da instituição, neste estudo os 

alunos foram excluído por utilizarem os bebedouros de pressão com bica em latão forjado, 

tratado superficialmente com cromo, botão de acionamento em plástico de engenharia, os 

servidores/terceirizados foram o foco de nossa pesquisa, foram levantados dados de horário 

de funcionamento, qual o tipo de copo utilizado, quantos copos são utilizados em média por 

dia, qual o modo de descarte dado aos copos já utilizados, foram coletados também através de 

questionários fechados dirigidos distribuído em 03 bloco/grupos de entrevistados: (N=31) 

docentes, (N=23) técnicos administrativos e (N=14) colaboradores terceirizado, os 

entrevistados abordados são maiores de idade e foram entrevistados o universo total de 

servidores/terceirizados ativos e em atividade, sendo desconsiderando gênero, os diferentes 

graus de escolaridade e classe social.  

Levantando questões relacionadas a opinião e concordância dos entrevistados em 

relação ao uso de copos descartáveis na instituição, outra abordagem da entrevista é sobre o 

conhecimento acerca dos prejuízos econômicos e ambientais causados pela má destinação do 

plástico, o questionário indagou os entrevistados ainda se os mesmos utilizam os copos da 

instituição independentemente da sua concordância com o uso ou não. Estando de posse dos 

dados levantados na instituição foi finalizado a revisão bibliográfica que chancelou os danos 

que esses resíduos de poliestireno podem causar, qual o modo que os entrevistados enxergam 

esse uso e assim sugerir soluções para essa problemática. 
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RESULTADOS E DISCURSÕES  

O Departamento de Administração e Planejamento do campus Coari, adquiriu para o 

ano letivo de 2015 um total de 40 caixas de copo descartável para água, 200ml em material de 

poliestireno, leitoso, corpo frisado, bordas arredondadas, não tóxico, acondicionado em caixa 

contendo 25 manga/pacote com 100 unidades ao valor total de R$2.915,67 e valor unitário de 

R$ 0,031, destes foram distribuídos para 08 setores do instituto, para aquisição deste 

quantitativo foi considera o consumo médio de cada setor, conforme Tabela 1, consumido em 

2013. 

 

Tabela 1 – Consumo Diário de Copos Plásticos Descartáveis (N=68) 

Consumo de Copos Plásticos Descartáveis pelos servidores/terceirizados por setor 

Setor Consumo médio/mês 

Chefia de Gabinete 600 

Copa 1.400 

Departamento de Administração e Planejamento 700 

Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão 600 

Recepção  1000 

Sala das Coordenações 900 

Sala dos Professores 2000 

Sala da Manutenção 400 

Fonte: Dados Primários, IFAM, 2015. 

 

A coleta foi realizada em 03 bloco/grupos de entrevistados: docentes, técnicos 

administrativos e colaboradores terceirizado. Após a coleta desses dados, foi realizada a 

análise estatística, utilizando os métodos de cálculo de frequência relativa e acumulada e 

porcentagem, a fim mensurar e avaliar os custos e benefícios do modelo adotado. 

Considerando o quantitativo de copos utilizados, foram ponderados os seguintes intervalos: 0 

– para quem não utiliza copo descartável; 1 – 2 para quem utiliza de um a dois copos 

diariamente; 3 – 4 para quem utiliza de 3 a 4 copos diariamente e 5, para quem utiliza 5 ou 

mais copos diariamente, a aplicação dos questionários, foram realizadas duas vezes a primeira 

em fevereiro e a segunda em novembro de 2015. 

Os três grupos/blocos dos servidores/terceirizados foram questionados no mês de 

fevereiro de 2015, quanto ao uso e descarte dos copos plásticos descartáveis, obtivemos um 

maior consumo de 5 ou mais copos diariamente % conforme descrito na Tabela 2 o mesmo 

questionário de perguntas fechadas aos 68 servidores/terceirizados com o intuito de sondar as 
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quantidades referentes à utilização de copos anteriormente à entrega das canecas. Após a 

aplicação do questionário, foi verificado que 67,65% dos servidores consomem mais de 5 

copos plásticos descartáveis por dia. 

 

Tabela 2 – Consumo Diário de Copos Plásticos Descartáveis (N=68) 

Consumo médio de Copos Plásticos Descartáveis pelos servidores/terceirizados  

Variável Frequência % Descrição Gráfica 

0 2 2,94 

 

1-2 8 11,76 

3-4 12 17,65 

5 46 67,65 

Total 68 100 

Fonte: Dados Primários, IFAM, 2015. 

 

Considerando o consumo médio de 4,32 copos plásticos descartáveis por 

servidor/terceirizado chegamos ao consumo médio anual de 4,32 copos por 

servidor/terceirizado. Considerando a percapta de copos consumidos na pesquisa, seria 

necessário adquirir 81.077 copos plásticos descartáveis para atender a demanda do instituto, 

perfazendo um total de R$ 2.513,38. 

A segunda aplicação do questionário apresentou uma drástica mudança no consumo de 

copo plásticos descartáveis, no mês de maio foi distribuído entre os servidores/terceirizados 

canecas cerâmicas. Em relação ás quantidades de copos utilizados anteriormente e após a 

entrega das canecas, nota-se uma redução de 55,78% no uso de copos plástico descartável. 

Por meio dos dados obtidos, foi possível identificar a relevância da substituição dos copos 

plásticos descartáveis por canecas cerâmicas, pois a diferença no consumo total do campus foi 

bastante relevante, apresentando na Tabela 3 uma economia de 76,67% no valor investido 

para aquisição canecas cerâmica em contraponto ao valor gasto para aquisição de copos 

plásticos descartáveis.  
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Tabela 3 – Demonstrativo de viabilidade econômica   

Consumo de Copos Plásticos Descartáveis pelos servidores/terceirizados por setor 

 
Item 

Gastos Atuais Proposta 

Copo Plástico descartável Caneca Cerâmica 

Preço Unitário R$.     0,031 R$.    10,00 

Total estimado R$ 2.915,67 R$ 680,00 

Variáveis de consumo  9,12 mil copos anualmente 68 servidores e terceirizados 
em 2015. 

Redução de custos atuais 
no 1º. ano de implantação 

O custo anual do modelo atual está em torno de R$. 
2.915,67 com O investimento para a implantação do 
projeto R$ 680,00 representa uma economia de 76,67% 
em 1 ano de implantação. 

Fonte: Dados Primários, IFAM, 2015. 

 

Após a distribuição das canecas cerâmicas aos servidores/terceirizados foi notável a 

diferença na utilização de copos plásticos descartáveis, a média encontrada na pesquisa 

constatou que para cada 9 pessoas que consumiam mais de 5 copos plásticos, somente 1 

servidor/terceirizado ainda não abandou esta prática e partimos do quantitativo de 2 

servidores/terceirizados que não consumiam para 52 servidores/terceirizados conscientes. 

 
Tabela 4 – Consumo Diário de Copos Plásticos Descartáveis (N=68) 

Consumo Diário de Copos Plásticos Descartáveis pelos servidores/terceirizados  

Variável 
Frequência 
01 (fevereiro) 

Frequência 
02 
(novembro) 

Descrição Gráfica 

0 2 52 

 

1-2 8 4 

3-4 12 7 

5 46 5 

Total 68 68 

Fonte: Dados Primários, IFAM, 2015. 
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A Tabela 4 demonstra o uso de copos descartáveis no instituto, atualmente, é notável 

a redução do uso de copos descartáveis e seu descarte que diminuiu em mais de 55,78% o que 

além de viável no ponto de vista ambiental, pois reduz imensamente o acumulo de resíduos 

sólidos, lixo etc. É viável também do ponto de vista econômico, reduzindo o gasto anual que a 

instituição viria a ter com a compra de copos. 

 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento do projeto requereu dos pesquisadores tanto o foco ambiental 

como o social, pelo objetivo duplo da proposta, de conscientização e de desenvolvimento de 

atitudes em sintonia com a natureza, ou seja, promover uma nova cultura no ambiente 

acadêmico, num processo de alfabetização ecológica conforme descreve Reigota (1998) para 

boa parte dos servidores/terceirizados do campus. A pesquisa buscou responder qual é a 

Viabilidade Econômica e Ambiental da Redução no uso de Copos Descartáveis no IFAM - 

campus Coari.  

A redução na utilização de copos plásticos descartáveis após a distribuição de canecas 

cerâmicas aos servidores/terceirizados da instituição proporcionou uma redução de grande 

relevância ambiental e econômica, além de promover uma forma sustentável para o consumo 

de água em âmbito de trabalho, não gerando resíduos sólidos. 

Assim partindo do pressuposto de que a maioria dos servidores/terceirizados têm 

conhecimento da situação de crise ambiental mundial que vivemos atualmente, além das 

condições ecológicas passíveis de serem realizadas, espera-se sensibilizá-los quanto ao uso 

dos copos de poliestireno, incentivando o uso das canecas cerâmicas. A viabilidade dessa 

pesquisa se dá ao fato de que a vida útil dessas canecas cerâmicas se estenderia, tornando a 

relação custo benefício, descarte inadequado e demais consequências indesejáveis para 

instituição e o meio ambiente. 
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RESUMO: Os museus são instituições que atravessaram os séculos assumindo contornos tão 
diferenciados quanto as tipologias de suas coleções. O objetivo do trabalho foi aplicar o 
conhecimento teórico a uma vivência prática de maneira interdisciplinar por meio de visita técnica em 
um museu. A pesquisa foi realizada com 28 estudantes do 4º ano do curso técnico em 
Mineração do Instituto Federal do Amapá, campus Macapá, no período entre agosto e 
setembro de 2016, através de uma visita técnica no museu Sacaca. No decorrer da visitação, 
foi possível perceber a importância de um museu como ferramenta de ensino e aprendizagem 
durante as práticas pedagógicas. No ambiente “casa de exposição” os estudantes observaram 
as coleções de entomologia, aves e mamíferos taxidermizadas e alguns répteis e crustáceos 
conservados no formol. Para alcançar o sucesso na realização de uma boa visita técnica ou 
uma atividade prática, faz-se indispensável levar em consideração a fase de preparação. De 
acordo com os argumentos dos estudantes, o museu Sacaca é um excelente ambiente para 
prática de atividades interdisciplinares, envolvendo as áreas de Ciências Naturais, 
Matemáticas e Linguagens. 

Palavras–chave: botânica, entomologia, Macapá, teórico prática 
 

 
TECHNICAL VISIT IN SACACA MUSEUM: AN EXCELLENT TOOL 
FOR PROMOTION OF EDUCATION AND LEARNING WAY OF 
INTERDISCIPLINARY 
 
ABSTRACT: Museums are institutions throughout the centuries assuming contours as 
different as the types of their collections. The objective of the visiting was to apply theoretical 
knowledge to practical experiences in an interdisciplinary way through a technical visit to a 
museum. The search was conducted with 28 students of the 4th year of a technical course in 
Mining at Federal Institute of Amapá, campus Macapá, between August and September on 
2016, through a technical visit on Sacaca museum. During the visit, it was possible to realize 
the importance of a museum as a teaching and learning tool for teaching practices. The 
environment "exhibition home" the students observed the collections of entomology, 
taxidermy birds and mammals and some reptiles crustaceans preserved in formalin. To 
achieve success in achieving a good technical visit or a practical activity, the phase of 
preparation become indispensable. According to the arguments of the students, the Sacaca 
museum is an excellent place for interdisciplinary use of practical activities involving the 
areas of Natural Sciences, Mathematics and Languages. 

KEYWORDS: botany, entomology, Macapá, theoretical practice 
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INTRODUÇÃO 

Os museus são instituições que atravessaram os séculos assumindo contornos tão 

diferenciados quanto as tipologias de suas coleções (MARTINS, 2006). O mesmo autor 

afirma que sua especificidade reside, além da própria nomenclatura, no caráter 

preservacionista de suas ações e na sua capacidade de resignação que, ainda hoje, os coloca 

como instituições ligadas ao conhecimento e ao saber. 

De acordo Ferreira (2010), tem-se na década de 1940 o começo da história do Território 

do Amapá, um Estado amazônida e com recursos naturais abundantes, já na década de 50 

temos relatos da vinda de pessoas com interesse em pesquisar sobre essas riquezas.  É a partir 

desses estudos que encontramos o início de relatos de atividades de memória e de exposição 

em território amapaense. 

A compreensão da origem do Museu Sacaca está diretamente relacionada à história de 

dois museus já apresentados: o Museu de Plantas Medicinais, Waldemiro Gomes e o Museu 

de História Natural, Ângelo Moreira da Costa Lima, o mesmo autor ainda afirma que “Em 

setembro de 1999, é acrescido ao nome do Museu o nome Sacaca, passando então a se chamar 

Museu Sacaca do Desenvolvimento Sustentável, uma homenagem a Raimundo dos Santos 

Souza” (FERREIRA, 2010). 

De acordo com Martins (2006) “as possibilidades e didáticas desses espaços, aliadas a 

políticas governamentais de fomento e valorização do patrimônio e a políticas educacionais 

de formação profissional, têm ajudado a compor um panorama em que os museus são 

parceiros da instituição escolar”. 

De acordo com Salgado (2015). “Por outro lado, os espaços de educação não formal 

apresentam os conhecimentos científicos de modo diferenciado, não se pautando na mesma 

forma de sistematização usada”. 

A forma padrão de apresentação de conteúdos no ensino formal se divide em unidades e 

capítulos de livros e tem como finalidade organizar os conceitos que são apresentados aos 

alunos, por outro lado, os espaços de ensino não formais apresentam uma didática de ensino 

diferenciada uma vez que são os objetos de estudo, assim como tempo de visitação e o local 

que irão decidir a sistematização do conteúdo Salgado (2015). 

Um dos aspectos que norteiam as discussões sobre as relações museu/escola é 

evidenciado pelo debate das especificidades que regem a educação formal e a educação não 

formal (MARTINS, 2006).  
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No Museu Sacaca o conhecimento científico interage com o conhecimento popular, 

produzindo um saber que nasce do reconhecimento do patrimônio cultural como instrumento 

de educação e desenvolvimento social (FERREIRA, 2010). 

O objetivo do trabalho foi aplicar o conhecimento teórico a uma vivência prática de 

maneira interdisciplinar por meio de visita técnica em um museu.     

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada com 28 estudantes do 4º ano do curso técnico em Mineração do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, campus Macapá, no período 

entre agosto e setembro de 2016. Os estudantes participaram de uma visita técnica no museu 

Sacaca (Figura 1), que é uma instituição cultural e científica, localizada em Macapá - AP, 

vinculado ao Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA), 

órgão público responsável por fomentar e divulgar a produção científica e tecnológica no 

estado do Amapá (FERREIRA, 2010). A atividade educativa foi uma ação interdisciplinar 

envolvendo os componentes curriculares de Biologia, Matemática e Língua Portuguesa. Na 

oportunidade os estudantes promoveram associação do conhecimento teórico com a vivência 

da prática. Pois o Museu Sacaca dispõe de riqueza cultural, científica e biológica, 

possibilitando aprimorar saberes de várias áreas de conhecimento.  

A atividade interdisciplinar ocorreu com base nos assuntos de Biologia sobre Subfilo 

Artrópodes (insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes), Cordados (peixes, 

anfíbios, répteis, aves e mamíferos), Botânicas (espécies ornamentais, frutíferas, medicinais e 

essências florestais), assim como classificação taxonômica. A matemática tratou sobre a taxa 

de crescimento dos grupos de animais e plantas observados no ambiente e o componente 

curricular de Língua Português desenvolveu a parte de redação técnica e concordância e 

coesão.  
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Figura 1: Mapa de localização do Museu Sacaca. 1) Casa de Exposição, onde se encontra as coleções 
entomológicas e de animais taxidermizados. 2) Maloca Multe Uso onde foi realizado um momento de orientação 
antes da visitação e um momento de reflexão com os alunos do curso de Mineração após visitação. 3) Regatão 
Índia do Brasil, barco com informações e mercadorias utilizados na troca por produtos da floresta. Foi ainda 
realizado um passeio fluvial no interior do museu que serviu para conhecer a biodiversidade aquática. 4) Pontes 
sobre o olho d’água que serviu para observação de peixes e répteis aquáticos. 5) Casa da administração do 
museu. IFAP, 20016. Acervo dos autores. 
 

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A visita técnica deu início com a fase de preparação, na qual, foi realizada uma 

reunião com a equipe técnica e administrativa do museu, onde foi tratado sobre a autorização 

e formalização institucional para visitação, ambientes a serem utilizados durante a visita 

técnica, agendamento e acerto dos horários.   

Durante a fase de execução, os estudantes percorreram alguns ambientes selecionados 

previamente pelos professores, tais como: Maloca Multe Uso, Casa de Exposição, Regatão 

Índia do Brasil, devido esses ambientes disporem de uma riqueza de informações culturais, 

científica e econômica. Entretanto, os estudantes dispuseram de tempo e visitaram todos os 

ambientes do Museu (Figura 2).  
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Figura 2: Passarela de madeira sobre o olho d’água, na qual, foi realizada a observação de tilápia, Tilapia 
rendalli, e quelônios. Por esse mesmo canal, foi realizado um percurso fluvial a bordo do regatão Índia do 
Brasil. IFAP, 20016. Acervo dos autores. 

 
No decorrer da visitação, foi possível perceber a importância de um museu como 

ferramenta de ensino e aprendizagem durante as práticas pedagógicas. Pois além do 

envolvimento dos estudantes com o ambiente natural, foram coletados alguns relatos, onde os 

alunos expuseram as seguintes frases: “podemos observar que a utilização de metodologias de 

ensino diferenciadas, como é o caso da visita técnica no museu Sacaca, despertam uma sede 

de conhecimento por parte dos alunos, que sentiram-se mais motivados em aprender os 

conteúdos, isso se deve principalmente à grande quantidade e variedade de áreas de 

conhecimento presentes no museu Sacaca” (Figura 3). Segundo Freitas e Zaú (2015), as 

saídas para ambientes externos tornam a escola dinâmica, aproximando a teoria da prática, 

enfatizando o conhecimento da realidade local e dando aos estudantes uma oportunidade 

diferente de ver o mundo. Os mesmos autores afirmam que a visita técnica é o procedimento 

mais viável para ir além dos muros da escola, e para ampliação da eficácia das atividades 

didáticas, sem afetar o calendário escolar. 
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Figura 3: Visita técnica no museu Sacaca com estudantes do 4º ano do curso técnico em Mineração do Instituto 
Federal do Amapá. A) Mapa de localização onde foi definido a prioridade de ambiente a ser visitado. B) 
Observação de espécies florestais e fruteiras e anotação da nomenclatura cientifica, e nome comum em três 
idiomas, português, inglês e francês. IFAP, 20016. Acervo dos autores. 

 
 
No ambiente “casa de exposição”, os estudantes observaram as coleções de 

entomologia, aves e mamíferos taxidermizadas e alguns répteis e crustáceos conservados no 

formol. E sobre esse ambiente foi possível ouvir relatos como:  

“O que achei mais interessante, foi a gente colocar em prática tudo o que 
estudamos na escola, a minha vida inteira estudei biologia visualizando fotos e 
livros, e é completamente diferente vendo na prática. (Estudante 1)”. 
      
“A impressão que o museu passa, é que fomos transportados para o interior de uma 
floresta (Estudante 2)” 
 
“Gostei porque sempre achamos que o Amapá não tem produção científica. Mas 
quando chegamos aqui percebemos que é diferente, e que o Amapá possui muitas 
publicações (Estudante 3)”. 
 
“Um dos principais pontos positivos deste tipo de aula no museu Sacaca é a 
interação direta do aluno com o conteúdo apresentado, facilitando assim a 
compreensão mais eficaz do objeto de estudo, propiciando um entendimento muito 
maior do tema proposto se comparado com aulas expositivas em sala de aula na 
qual o aluno pode apenar ver imagens em um slide (Estudante 4)”.     
 

Os relatos dos estudantes corroboram com as recomendações de Maria Montessori 

(apud. RÖHRS, 2010), onde diz que “nenhuma imagem de livro substitui a vista real do 

ambiente”. Segundo Freitas (2014), os estudantes interagem acessivelmente quando os 



 

12232 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

assuntos tratados em sala de aula fazem parte de seu cotidiano. Demonstram interesse na 

busca de soluções e novas experiências quando vivenciam as situações no ambiente natural.  

 
 
 
CONCLUSÕES 

 De acordo com os argumentos dos estudantes, o museu Sacaca é um excelente 

ambiente para prática de atividades interdisciplinares, envolvendo as áreas de Ciências 

Naturais, Matemáticas e Linguagens. 

Na execução das atividades foi possível perceber a interação e predisposição no 

sentido de aproveitar ao máximos os recursos disponíveis, o que caracteriza que a 

metodologia aplicada foi aprovada pelos estudantes. Aspectos comprovados mediante a 

apresentação de relatórios técnicos trabalhados de maneira interdisciplinar.     

Para se alcançar o sucesso na realização de uma boa visita técnica ou uma atividade 

prática, faz-se indispensável levar em consideração a fase de preparação.   
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RESUMO: Este trabalho põe em discussão a utilização das novas tecnologias de informação 
e comunicação dentro das organizações sob o ponto de vista ético no mundo pós-moderno. 
Tal discussão toma como base os benefícios e malefícios identificados na utilização de 
serviços online como o aplicativo “WhatsApp” na relação entre os diversos stakeholders de 
uma organização: colaboradores, clientes, chefias, etc. Neste ponto, baseando-se em 
literaturas atualizadas sobre o campo da ética e associando este tema ao conceito de Aldeia 
Global, questiona-se a eficácia da comunicação nas organizações que transitam entre o mundo 
real e o virtual de suas tecnologias. Utilizando-se de relatos do cotidiano de instituições de 
ensino da cidade de Breves/PA, esta pesquisa procura revelar aspectos relevantes quanto à 
fragilidade dos limites éticos da comunicação pós-moderna, bem como apresentar uma 
interpretação atualizada sobre a ética universal que se propaga nos últimos anos. 
 
Palavras–chave: benefícios, comunicação, mídias sociais, malefícios, privacidade. 
 

 
WHATSAPP:  The dichotomy in ethics relations of  educational 
organizations in the second decade of twentieth century 
 
ABSTRACT: 
This paper reports the discussion about the utilization of new technologies of information and 
communication inside the organizations under a point of view ethic in a world postmodern. 
The discussion is based by benefits and malefactions that was identified when the people use 
online services such the “WhatsApp” in relationship among many stakeholders inside an 
organization: employees, consumers, bosses, etc. This point is based in current literatures 
about ethic matter associating this theme to Global Village concept, so it questions the 
communication efficacy inside the organizations that carry on between the real and virtual 
world. It uses daily reports of teaching organizations located in Breves/PA, this research 
shows important aspects about the weakness ethics limits in a postmodern communication, it 
shows a current comprehension about the universal ethic diffused in last years.  
 
KEYWORDS: benefits, communication, malefactions, privacy, social media. 
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INTRODUÇÃO 

A comunicação humana está vivendo mudanças significativas causadas pelo avanço da 

tecnologia da informação, entre outros temas. Já não existem fronteiras espaciais, temporais 

ou mesmo morais para a comunicação entre as pessoas. Partindo desta premissa, a observação 

das relações comunicacionais segue o pensamento de McLuhan (1974) sobre o que ele 

chamava de “Aldeia Global”. O conceito de aldeia global desenvolvido por McLuhan na 

década de 1960, é uma interessante forma de explicar os desdobramentos da comunicação de 

massa sobre a sociedade contemporânea. Alinhado a este conceito estão as etapas pelas quais 

passa a evolução cultural, que são: tribalização (sociedade caracterizada pela oralidade), 

destribalização (sociedade caracterizada pela escrita) e retribalização (quando a escrita perde 

seu monopólio como meio de comunicação de massa, sendo a TV o símbolo da aldeia global). 

De acordo com sua teoria a eliminação das distâncias física e temporal, bem como a 

velocidade dos processos que ocorre cada vez mais intensa, levaria a um processo de 

retribalização, em que barreiras culturais, étnicas, geográficas, entre outras, seriam 

relativizadas, levando a uma homogeneização sociocultural. McLuhan (1974, p. 112) afirma 

que “nossa civilização especializada e fragmentada, baseada na estrutura centro-margem, 

subitamente está experimentando uma reunificação instantânea de todas as suas partes”. 

Aquilo que um dia foi separado, volta a se unir, de forma que todos estejam interligados como 

em pequenas aldeias. Tudo isso graças às tecnologias eletrônicas/digitais que surgiram ao 

longo dos anos.  

A ideia de McLuhan se torna cada vez mais real conforme o tempo passa e as 

tecnologias evoluem e reduzem as distâncias de um indivíduo a outro. Na configuração que se 

apresenta na segunda década do século XXI, nada mais apropriado para representar o sentido 

de “aldeia global” que a Internet, que revolucionou a comunicação humana e a sociedade em 

geral. No ciberespaço não existe distância suficiente para separar o mundo. No Brasil a 

Internet assume o terceiro lugar (42%) entre as mídias mais utilizadas pelos brasileiros, atrás 

da televisão (93%) e, por uma pequena diferença, do rádio (46%), segundo a Secretaria de 

Comunicação Social (SECOM, 2014, p. 49). 

Dentre os usuários entrevistados, segundo pesquisa realizada pela SECOM (2014), 66% 

responderam que utilizam o celular para navegar na Internet. Embora o uso da rede venha 

crescendo, ainda é alto o número de pessoas que ainda não a utiliza como meio de 

comunicação (41%). No entanto, quem utiliza a internet o faz com frequência e intensidade. 

O uso da internet para comunicação vai além da forma escrita, oral e audiovisual. Os 

internautas (nem sempre conscientes) tendem a fornecer informações sobre sua localização 



 

12236 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

geográfica, relatórios públicos de seus afazeres pessoais e alimentam bancos de dados sobre 

suas preferências de produtos, cores, assuntos de interesse, etc., que permitem a criação 

automática de “rastros digitais” com históricos em nível de dossiês eletrônicos. Em relação ao 

uso das redes sociais e programas de trocas de mensagens, as pesquisas da SECOM indicam o 

Facebook em primeiro lugar na preferência dos internautas brasileiros com 83%, seguido do 

WhatsApp com 58%. 

O reflexo destas mudanças se pode observar nas relações interpessoais de uma forma 

geral, não exclusivamente na vida privada. As organizações têm buscado inovar e melhorar 

sua comunicação interna e externa utilizando-se das tecnologias de informação e comunicação 

disponíveis no mercado. Alternativas tecnológicas como e-mails, calendários virtuais e 

softwares de Entrerprise Resource Planning (ERP) são alguns exemplos de ferramentas 

tecnológicas que vão além dos clássicos murais de avisos fixados nas paredes das empresas. 

Nesse cenário é bastante comum a utilização de dispositivos de comunicação portáteis, 

que não se limitam a sala de estar ou ao escritório, podendo ultrapassar todos os limites do 

privativo humano, por exemplo. 

Em um contexto tecnológico que envolve os laptops, tablets, smartphones e a utilização 

cômoda da rede mundial de computadores pode surgir o incômodo da invasão da privacidade, 

hora extra disfarçada, envolvimento interpessoal que ultrapassa a fronteira profissional e se 

torna invasivo, sem horários nem dias definidos. 

É neste momento que se discute os limites éticos da comunicação pós-moderna. 

Segundo Bauman (2011, p. 22) a ética “é algo mais que a mera descrição do que as pessoas 

fazem. Mais até que uma descrição do que elas acreditam que deveriam estar fazendo a fim de 

ser dignas, justas, boas - ou, mais genericamente ‘do lado certo’”. Ainda segundo o mesmo 

autor, “a Ética é um código de leis que prescreve o comportamento “universalmente” correto, 

isto é, para todas as pessoas em todos os momentos”. Neste último raciocínio evidencia-se a 

atualidade do conceito de ética que antes fora associado a escolha entre o certo e o errado de 

forma não universal. 

Considerando, então, que há um paradoxo extremo entre a orientação do que diz a ética 

e as atitudes cotidianas de muitas pessoas (trata-se do comportamento que separa o “bem do 

mal”), este trabalho pretende apresentar casos de sucesso e insucesso na comunicação 

eletrônica das instituições de ensino que habitam o contexto da Aldeia Global em suas 

tentativas de obedecer ao código da ética, com a finalidade de contribuir para um 

posicionamento atualizado sobre como ser ético no mundo atual, mais precisamente a partir 

do uso da plataforma multimidiática WhatsApp. Acrescenta-se ainda que não é objetivo deste 
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trabalho desfazer a dicotomia ética na utilização de comunicação eletrônica em quaisquer 

aspectos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa fora classificada como quanti-qualitativa, com três perguntas abertas e 

uma fechada sobre a utilização do aplicativo WhatsApp. 

A coleta de dados fora realizada no período entre os meses de fevereiro e julho de 2016. 

A sistematização inicial fora feita por meio da transcrição das perguntas realizadas a docentes 

(10) e alunos (10) de instituições de nível técnico (IFPA) e superior (UFPA) situadas na 

cidade de Breves/PA. No entanto, faremos uso de apenas quatro dos relatos coletados, dois de 

docentes e dois de discentes. 

Os questionamentos realizados foram: 1 - Em qual situação o aplicativo WhatsApp vos 

ajudou na comunicação com sua instituição? 2 - Em qual situação o aplicativo WhatsApp vos 

prejudicou na comunicação com sua instituição? 3 - Sobre o aplicativo WhatsApp, como você 

se posiciona quanto sua utilização? (  ) Totalmente para fins Pessoais, (  ) Totalmente para 

fins Profissionais, (  ) Para fins Pessoais e Profissionais. 

Dentre as respostas para os questionamentos acima, foram selecionados quatro relatos 

sobre o uso do aplicativo WhatsApp no cotidiano. Comumente as instituições utilizam esta 

ferramenta para criar grupos com o objetivo de facilitar a comunicação entre a os 

colaboradores (Docentes e Técnicos) e o alunado, no sentido de informar sobre os diversos 

assuntos referentes ao ambiente escolar. Todavia, dentre esses grupos, frequentemente, os 

assuntos tratados fogem da rotina escolar e passam de uma abordagem estritamente 

profissional para manifestações críticas pessoais, o que na maioria das vezes causam algum 

tipo de ruído na comunicação ou até mesmo conflitos. Com base nisso, foram selecionados 

alunos e docentes que já passaram por tais situações e que puderam relatar suas experiências 

para a construção dos resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos dados obtidos na pesquisa, buscou-se observar quais os fatores que 

classificariam a ferramenta WhatsApp como benéfica ou prejudicial para uma comunicação 

sem ruídos. 

Todos os quatro relatos selecionados retratam experiências ocorridas em grupos do 

WhatsApp. Esses grupos por sua vez, tinham por finalidade a articulação de assuntos 

pertencestes ao âmbito escolar. 
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Para nos referirmos aos colaboradores, por uma questão de ética e no sentido de 

preservar a identidade, usaremos a nomenclatura Col. A, Col. B, Col. C, Col. D. 

Relato 1 - O primeiro relato trata-se de uma viagem a um determinado evento 

científico, em que vários docentes formaram um grupo com os orientados de seus trabalhos, 

com a intenção de estreitar as relações e resolver as questões que poderiam surgir, como se 

observa no trecho: “(...) certa vez tive uma grande discussão com um professor via 

WhatsApp. Tínhamos um assunto acadêmico a tratar e ele resolveu fazer um grupo, o que 

causou muitos problemas quando assuntos particulares à nossa equipe começaram a surgir, 

principalmente no momento em que outras pessoas se envolveram. ” (Col. A). 

Na descrição, pode-se constatar que um assunto, supostamente reservado a apenas uma 

das equipes, deveria ser tratado em um grupo onde haviam outros docentes e discentes? Além 

disso, um ambiente criado para resolver problemas acabou por gerar novos conflitos e todos 

foram expostos àquela situação, inclusive pessoas que não tinham relação direta com o que 

estava ocorrendo. 

Relato 2 - Neste relato destacou-se o uso da ferramenta WhatsApp como necessária e 

indispensável para os trabalhos acadêmicos: “(...) geralmente, na Universidade, temos muitos 

trabalhos a fazer e aconteceram diversas situações em que eu tive que entrar em contanto com 

o professor, para orientações e, na impossibilidade de agendarmos um encontro presencial, o 

professor me orientava via WhatsApp de forma quase que imediata” (Col. B). 

No excerto do Col. B percebe-se a importância do uso do WhatsApp como facilitador 

nas questões educacionais, auxiliando na comunicação instantânea entre professor e aluno. 

Um aspecto que soa como benefício e, no entanto, se administrado em horários ou dias 

impróprios, poderia tornar-se invasivo para ambos, emissor e receptor. 

Relato 3 - “O WhatsApp necessita da internet para o funcionamento, e embora muitas 

pessoas utilizem, não é uma ferramenta que faz parte do cotidiano de todos. É necessário 

entender que é um meio de comunicação alternativo. E comunicados importantes as vezes são 

compartilhados exclusivamente neste meio. Os profissionais precisam entender que 

informações importantes devem ser repassadas independentemente do uso do aplicativo. ” 

(Col. C). 

O relato acima põe em discussão um dos limites éticos do uso do WhatsApp no 

momento da comunicação: a generalização das pessoas. Nota-se que há uma premissa, por 

parte da instituição, de que todos os usuários possuem disponibilidade de dados móveis para 

acessar o aplicativo online a todo momento. A utilização de um meio de comunicação 

alternativo deveria tornar-se tão habitual que substituísse os veículos oficiais de propagação 



 

12239 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos          Ciências Sociais Aplicada 

da informação organizacional? Faz-se necessário avaliar até que ponto cada canal de 

comunicação alcança a totalidade dos receptores com equidade. 

Relato 4 – “(...) o WhatsApp facilitou a comunicação com os professores e o contato 

com servidores da própria instituição para eventuais dúvidas. Também facilitou o envio do 

conteúdo das aulas no formato ‘pdf’ através de um novo recurso disponibilizado em uma 

atualização recente do aplicativo. ” (Col. D). 

Neste último relato percebe-se outro aspecto positivo: o compartilhamento de 

documentos entre os usuários. A comunicação abre caminho para a colaboração entre os 

participantes de um grupo de pessoas engajadas em atividades afins. 

 

CONCLUSÕES 

O uso do aplicativo WhatsApp pode ser compreendido como um instrumento de 

comunicação a mais no processo de integração, no sentido de facilitar a interação relacional 

nas instituições de ensino, trazendo muitas vantagens no que diz respeito à praticidade, 

disponibilidade e rapidez na comunicação entre seus usuários. Existem, de fato, várias 

ocorrências que foram resolvidas por meio desse instrumento tecnológico, que vem 

quebrando barreiras de tempo e distância, e que se encaixa perfeitamente no conceito de 

aldeia global, ao “retribalizar” pessoas e suas atividades. Através deste meio é possível o 

compartilhamento de documentos, imagens, áudios e texto em uma velocidade rápida. Não se 

pode negar sua importância na transmissão de informações. 

No entanto, através do estudo dos casos relatados, podem-se notar algumas 

desvantagens causadas pelo uso inadequado do WhatsApp como, por exemplo, quando a 

preocupação com a ética não ocorre dentro dos contextos que surgem nesse aplicativo, mais 

especificadamente dentro dos grupos nele criados. 

Apesar de utilizar o contato telefônico dos usuários, o aplicativo WhatsApp causa a 

sensação de liberdade para expressar-se como se não houvessem consequências. Fato 

possivelmente causado pela ausência do contato face to face, negligenciando o uso dos 

valores morais estabelecidos na sociedade globalizada. 

Ressalta-se a compreensão de que as redes sociais eletrônicas são meio alternativos de 

se comunicar, ou seja, não substituem os demais meios em todas as situações/momentos. 

Dentre as razões para que não haja tal substituição há a dependência de conexão com a 

internet e a invasão da privacidade. 

Sendo assim, constata-se que o uso do WhatsApp, bem como quaisquer outras 

ferramentas do mesmo tipo, deve ser administrado com cautela e, preferencialmente, 
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respeitando os limites éticos, sobretudo quando se tratam de ambientes corporativos públicos 

ou privados. Para além dos papéis que cada utilizador de smartphone desenvolve, 

independente da tecnologia comunicacional, as pessoas caminham para uma cultura cada vez 

mais global e necessitada de novas regras, novas leis, novas concepções sobre os limites 

éticos e novas maneiras de lidar com o que ainda está por vir. 
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