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EDITORIAL
A produção de uma revista não é ação de um pesquisador, mas o resumo de múltiplas ações e
ideias ao redor do mundo. Há pesquisas que duram alguns anos de árdua persistência, ensaio e erro.
Enquanto os pesquisadores estiverem produzindo e os editores estiverem publicando, avaliadores
estiverem debruçando sobre essas pesquisas na tentativa de decodificar as prospecções e as angustias das ideias do outro, o ensino/pesquisa/extensão estarão a salvo.
O trabalho acadêmico/científico transforma ideias em teses e sonhos em realidade. Lembrando que o conhecimento não é para todos, pois exige muito mais que estudar, implica em refletir,
sonhar e acreditar. É muito mais pensar do que se imagina, é realmente “se sustentar com o suor do
seu rosto” como foi dito a Adão no Paraiso, após comer a fruta do bem do mau. A pesquisa desnuda
a ignorância e desvela o real como ele de fato é.
Os professores pesquisadores das Faculdades Integradas Campos Salles – FICS consideram um
privilégio receber as investigações dos seus pares de todos os cantos da terra. Estas revelam realidades e possibilidades de análise e síntese.
A todos os autores os agradecimentos dos produtores e leitores desta publicação.
Editor
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EL CAPITAL SOCIAL EN LAS JUNTAS DE AGUA POTABLE RURALES
SOCIAL CAPITAL IN THE RURAL DRINKING WATER BOARDS

Rosario Vásconez-Gavilanes1

RESUMEN
La gestión comunitaria del agua potable en el sector rural en el Ecuador tiene una experiencia de
más de treinta años y para su estructuración y administración se ha aprovechado el capital social
existente. El propósito del presente trabajo es presentar un análisis del capital social en las Juntas
de Agua Potable Rurales y Saneamiento (JAAPyS) ubicadas en el cantón Ambato provincia de
Tungurahua. En este estudio se ha analizado el capital social expresado en términos de redes sociales
y reciprocidad, confianza y acción colectiva.
Palabras clave: capital social, redes sociales, reciprocidad, confianza, acción colectiva

ABSTRACT
The community management of drinking water in the rural sector in Ecuador has an experience of
more than thirty years and for its structuring and administration, the existing social capital has been
exploited. The purpose of this work is to present an analysis of social capital in the Rural Drinking Water
and Sanitation Boards located in Ambato canton, Tungurahua province. In this study, we have analyzed
the social capital expressed in terms of social networks, reciprocity, trust and collective action.
Keywords: social capital, social networks, reciprocity, trust, collective action

1

Universidad Técnica de Ambato
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1.

INTRODUCCIÓN

Las Juntas de Agua Potable Rurales son organizaciones sociales que funcionan en Ecuador
desde el año 1979 y nacieron bajo la necesidad de la población rural de proveerse de agua en sus
hogares puesto que los gobiernos seccionales por la restricción en recursos, la distancia y dispersión
geográfica de la población beneficiaria no podían atender con este servicio. La ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUAA) establece que la administración del
agua puede ser pública y esta responsabilidad recae en los gobiernos autónomos descentralizados
municipales (GADS) a través de las empresas públicas de agua potable; y la administración comunitaria a través de las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAPyS) las misma que según el artículo 43 de la LORHUAA son “organizaciones comunitarias, sin fines de lucro, que tienen la finalidad de
prestar el servicio público de agua potable” (Asamblea Nacional, 2014).
La necesidad de las familias por contar con agua directamente en sus hogares propició que
mediante el trabajo comunitario (mingas), el apoyo y contacto con organizaciones no gubernamentales y públicas (redes de contacto) las hoy llamadas JAAPyS se estructuraran para obtener recursos
económicos y construir la infraestructura necesaria para proveerse de agua para consumo humano;
se estructuraron en organizaciones que con sus limitados conocimientos técnicos y administrativos
gestionaron por más de dos décadas en algunos casos el abastecimiento de agua. Este acervo de
trabajo comunitario y contactos internos y externos alrededor de las JAAPyS se conoce como capital
social, el mismo que en algunos casos ha sido exitoso porque ha permitido la consolidación y surgimiento de las organizaciones y en otros casos ha sido negativo porque no se ha fortalecido por las
debilidades de los integrantes de dichas organizaciones.
Este artículo pretende mostrar una problemática en relación al capital social que tienen algunas de las JAAPyS ubicadas en el cantón Ambato, las cuales fueron analizadas en el contexto de la
ejecución de proyectos de vinculación con la sociedad realizados por estudiantes de las carreras de
Ingeniería Financiera, Economía y Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Contabilidad y Auditoría (FCAUD) de la Universidad Técnica de Ambato durante los años 2017 y 2018, cuya intervención
permitió un acercamiento a la problemática de este tipo de organizaciones. Según registros de la Secretaría del Agua (SENAGUA) en el cantón Ambato se tienen catastrados a 77 juntas en de las cuales
la FCAUD intervino en 21, las mismas que se encuentran ubicadas en 11 de las 18 parroquias rurales
del cantón.
Tabla 1 – Juntas de Agua Potable por parroquia y usuarios
Parroquias
Número de Juntas
Ambatillo
2
Augusto Martínez
3
Izamba
1
Juan B. Vela
2
Pasa
1
Picaihua
2
Pilahuin
1
Quisapincha
3
San Fernando
1
Santa Rosa
3
Totoras
2
Total
21
Fuente: Investigación. Elaboración propia

Total de usuarios
982
1.880
40
1.306
850
3.200
90
1.447
157
1.371
256
11.579
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En las 11 parroquias del cantón Ambato en las que se realizó el estudio, la provisión de agua en
las viviendas la realiza en mayor proporción las JAAPyS y parcialmente la Empresa Pública Municipal
de Agua Potable de Ambato (EP-EMAPA-A) abastece a los sectores urbanos de las parroquias rurales
Augusto Martínez, Izamba, Juan Benigno Vela, Pilahuin, Santa Rosa y Totoras, en las otras 5 poblaciones es abastecida exclusivamente por las JAAPyS.
De acuerdo con los datos del último censo realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2010, las 11 parroquias existían 40 234 viviendas de las cuales el 70%
que respondieron sobre la procedencia del agua, manifestaron, el 34% que se provee de agua de río,
vertiente o canal, esto es un indicativo de las necesidades urgentes que todavía tiene la población
rural respecto a la dotación de agua de calidad en los hogares.
Figura 1 – Procedencia de agua en viviendas

Fuente: Censo Población y Vivienda. Elaboración propia

Las JAAPyS para su estructuración aprovecharon las redes sociales y la confianza que son parte del
capital social, las redes sociales internas y externas, las internas a nivel de la colaboración de las distintas
familias que unidas por la necesidad colaboraron con recursos humanos y monetarios para apoyar la
construcción de la infraestructura de agua potable y lograr acceder en sus hogares con el líquido vital; y,
redes externas con organizaciones no gubernamentales (Visión Mundial, Cooperación Alemana, Cooperación Suiza entre otras) y gubernamentales como el Gobierno Provincial de Tungurahua que proveyeron
de recursos monetarios, materiales y técnicos para la construcción de los sistemas de agua potable en
la zona rural. Otro elemento importante fue la confianza, especialmente en sus vecinos para encargar la
dirección de dichas organizaciones y el manejo de recursos y administración de la distribución del agua y
la gestión del sistema; confiaron también en el ofrecimiento de los directivos de organizaciones no gubernamentales y gubernamentales que ofrecieron su apoyo y permitieron que ingresen en sus hogares para
los estudios pertinentes y puedan concretar la construcción de los sistemas de agua potable.
Con esta investigación se pretende mostrar cual es el capital social que tienen las organizaciones comunitarias que alrededor de la provisión de agua para consumo humano, poseen actualmente expresados en niveles de reciprocidad, confianza, acción colectiva.
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2.

METODOLOGÍA

La modalidad de investigación fue bibliográfica documental relacionada con la legislación
ecuatoriana enmarcada en la Constitución de la República, Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y
Aprovechamiento del Agua; esta investigación se enmarcó en el objetivo 6 del plan nacional de Desarrollo “Desarrollar las Capacidades Productivas y del Entorno para Lograr la Soberanía Alimentaria
y el Desarrollo Rural Integral” (SENPLADES, 2017,p.80) y la política “6.3 Fomentar en zonas rurales el
acceso a servicios de salud, educación, agua segura y saneamiento básico, pertinentes y de calidad”
(SENPLADES, 2017, p.84); Además, se aplicó la modalidad de investigación de campo a través de la
técnica de recolección de información de encuestas y entrevistas aplicada a informantes clave de las
Juntas de Agua Potable Rurales ubicadas en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua.
Se utilizó el método analítico en las 21 unidades de análisis que fueron las juntas de agua potable rurales sujetas a este estudio, la población total en el cantón Ambato son 77 organizaciones,
con las cuales se realizó los trámites pertinentes para contactarnos y realizar esta investigación y la
ejecución de los proyectos de vinculación con la sociedad, no obstante se tuvieron limitaciones en
cuanto al acceso a la información y colaboración por parte de los dirigentes y de los usuarios. Se trabajó solo con los presidentes de las juntas; no obstante de ello, estos resultados permiten tener una
visión bastante aproximada respecto al capital social que tienen las JAAPyS. El cuestionario aplicado
para la recolección de información estuvo estructurado por 40 preguntas de carácter cerrado con
escala de Likert cuyo Alfa de Cronbach fue de 0,78.

3.

RESULTADOS
El capital social y las Juntas Administradoras de Agua Potable

La realidad social acorde a lo propuesto por Bourdieu se encuentra construida por las actividades humanas y las relaciones sociales de las familias, las comunidades y las organizaciones sociales
que en la situación de este análisis son las JAAPyS, las cuales responden a ese conjunto de relaciones
históricas en las que se han venido desarrollando y que con el tiempo se han transformado.
El capital social es un término que se viene utilizando desde la perspectiva sociológica y económica el cual puede ser entendido como ese acervo cultural que poseen las personas y las sociedades para lograr el trabajo mancomunado a través de las relaciones internas y externas a su entorno y
posibilitar un bienestar y dotar de servicios para sus familias, el término capital social desde el punto
de vista teórico viene desde la década de los ochenta, se puede identificar a definiciones sociológicas como las de Bourdieu (1985, citado por Durston, 2000): Capital social es “El agregado de los
recursos reales o potenciales ligados a la posesión de una red durable de relaciones más o menos
institucionalizadas de reconocimiento mutuo” (p. 8).
El capital social es un recurso que poseen tanto los actores sociales personales como los corporativos y son igual de importantes en el proceso de producción como el capital físico y el capital
humano; en palabras de Woolcock y Narayan (2018) para una familia el capital social son los amigos
y socios de una persona que en algún momento de crisis pueden recurrir para obtener ganancias;
una determinada forma de capital social que es valiosa puede ayudar y potenciar en ciertas acciones

Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 13-26, nov./dez. 2018.
ISSN 1518-9597 | e-ISSN 2316-3852 | doi: 10.22287/ag.v1i22.825

VÁSCONEZ-GAVILANES, R.: EL CAPITAL SOCIAL EN LAS JUNTAS DE AGUA POTABLE RURALES

de la sociedad o puede ser inútil o perjudicial para otros; según algunos autores como (Putman,
1993) manifiestan que el capital social aporta al desarrollo económico e institucional ya que en numerosos estudios se ha demostrado que una red de asociaciones de base indígena pueden ser de
esencial aporte al crecimiento como el capital físico o tecnológico.
El Agua es parte de los recursos comunes y estos se ven inmersos en la llamada tragedia de los
comunes, al respecto Hardin (2005) manifiesta “Cada hombre está encerrado en un sistema que lo
impulsa a incrementar su ganado ilimitadamente, en un mundo limitado…. cada uno buscando su
mejor provecho en un mundo que cree en la libertad de los recursos comunes” (p. 4); en esta línea
de análisis se encuentra a Ostrom (1990) quien ha investigado algunos esfuerzos cooperativos para
la administración de recursos comunes como el suministro de agua, en los cuales se ha evidenciado
éxitos como fracasos, especialmente cuando ha existido la intervención de los gobiernos a través
de sus políticas; Kreimann (2011) menciona a Agrawal (1990), Blomquist (1992), Gibson (1999), Lam
(1999) y Ostrom & Walker (1994) quienes analizaron a recursos como el agua y el bosque que son de
uso común, en Nicaragua la problemática del agua potable empieza a visibilizarse a partir del 2005,
en la que se identifica la acción colectiva a través de los Comités de Agua Potable.
Los diferentes grupos sociales que han tenido éxito en su organización son los que han roto
con la atadura del dilema de los comunes porque las condiciones internas de los grupos sociales
han permitido la comunicación entre sí, la confianza y el aporte por el bien en común; a diferencia
de aquellos grupos que fracasaron porque no tuvieron la capacidad de comunicación ni confianza y
hubo el grupo mayoritario de los llamados “gorrones” o los que los “vividores del trabajo ajeno” que
impiden que el recurso común beneficie a todos y requieren de ayuda externa para ayudarles en la
organización interna (Ostrom, 1990).
Los diferentes tipos de capital social que según (Fox, 2003) identifica en su estudio de evaluación de los proyectos ejecutados por el Banco Mundial en México, son tres a) capital social horizontal
que es local y es el elemento básico de la acción colectiva desde abajo, está constituido por lazos
y redes que permiten la estructura y funcionamiento de los grupo; b) El capital social horizontal y
verticalmente extendido, considera a los vínculos horizontales y verticales que las organizaciones
sociales de base se conforman en redes y federaciones de mayor alcance y cobertura; y, c) capital social intersectorial que son las coaliciones entre los tres tipos de actores que participan en ese tipo de
proyectos como son las agencias internacionales, el estado y las organizaciones de la sociedad civil.
Esta caracterización del capital social es aplicable al análisis del funcionamiento y permanencia en el tiempo o sostenibilidad de las Juntas de Agua Potable Rurales en el cantón Ambato, ya que
estas organizaciones tienen distinto comportamiento en función de su estructura, confianza, rendición de cuentas y colaboración en procura del bien colectivo y no solo del bienestar individual, al ser
el agua un recurso público y de uso común.
En el Ecuador como en muchos países de Latinoamérica por las propias condiciones económicas del estado, de las organizaciones gubernamentales cantonales y parroquiales que tienen por
obligación prestar o atender con los servicios básicos a la población, no han podido atender a la
población rural con el servicio de agua para consumo humano; en estos casos las propias familias a
través de sus instituciones comunitarias se han visto obligadas por las circunstancias a organizarse
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y con sus propios recursos y con el apoyo de organismos no gubernamentales y en algunos casos
gubernamentales se han estructurados en juntas comunitarias prestadoras del servicio de agua potable.
Este agregado de recursos que poseen los integrantes y los directivos de las juntas de agua potable rurales ha permitido que por el lapso de más o menos dos décadas tengan este servicio en sus
hogares a pesar de los organismos públicos, sean estos municipales o parroquiales no los puedan
atender por la limitación de sus recursos económicos, la lejanía y dispersión de los hogares.
Acorde a la Constitución de la Republica, el agua es un patrimonio nacional estratégico, de uso
común, reservando para el estado el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar; además
se prohíbe toda forma de privatización y determina que la gestión del agua será exclusivamente publica o comunitaria, y que el estado a través de la Autoridad Única del Agua será responsable directa
de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinen para consumo humano y riego
(Asamblea Nacional, 2018).
Este estudio se enfoca en el análisis del capital social que las juntas de agua potable rurales en
el cantón Ambato poseen y que a través de él gestionan y administran este recurso de uso común
como es el agua; para ello se tomará en consideración la legislación existente para el control de uso
y aprovechamiento del agua así como para el funcionamiento de la Juntas Administradoras de Agua
y del Control al que deben ser sometidas, así como la relación y organización interna que durante el
tiempo han desarrollado este tipo de organizaciones sociales.
a. El capital social: Redes sociales y reciprocidad
La ejecución, el éxito o el fracaso de muchos proyectos de desarrollo social en organizaciones
campesinas se ha identificado con el capital social existente en ellas, algunos ideólogos del capital
social han aportado a su estructura teórica, aunque con diferentes enfoques; bajo la perspectiva de
Putman (2001) que sitúa al capital social en la teoría de la elección racional, se deduce que las redes
sociales se construyen bajo la perspectiva premeditada de los individuos de acceder a beneficios
que les ofrezcan las organizaciones de cooperación y que les permita obtener beneficios económicos particulares y comunitarios; enmarcados en esta concepción los individuos pertenecientes a las
JAAPyS, cooperan con las organizaciones porque confían en que lograrán obtener beneficios que le
ayudaran a solucionar sus problemas de orden individual.
La estructura de la organización comunitaria como la junta de aguas se logra gracias a la red
de confianza y reciprocidad existente en la población de influencia de dicha organización, y enfocados en la teoría de Putman, a continuación, se indican las razones por las cuales las familias pertenecen a las JAAPyS.
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Figura 2 – Procedencia de agua en viviendas

Fuente: Censo Población y Vivienda. Elaboración propia

La principal razón por la que son parte de esta red llamada Junta de Agua potable en las 21
organizaciones analizadas, es la necesidad (servicio de agua) es decir obtener el servicio les incentivo a unirse y fortalecer ese capital social interno y establecer nexos con organizaciones externas; y
por medio del trabajo recíproco construir los tanques de abastecimiento, las redes de distribución y
estructurar la organización interna.
La definición de capital social de Coleman (2001) coincide parcialmente con Putman (2001) en referencia a la elección racional, pues según Coleman los individuos son actores gobernados por la acción
del contexto social y además actúa independientemente de forma egoísta; en esta línea de análisis las
familias de la zona de influencia de las JAAPyS con su acervo cultural de convivencia en comunidad de
trabajo mancomunado, a través de mingas, presta manos y trueque participó de manera presionada por
el contexto en la conformación de las juntas de aguas y además el interés individual de obtener el servicio
de agua en su hogar, facilitar su vida y mejorar las condiciones de vida particulares de su familia.
Figura 3 – Actividades Comunitarias

Fuente: Censo Población y Vivienda. Elaboración propia
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Presta manos o ayuda mutua es una práctica utilizada por las comunidades campesinas con
mayor componente indígena que consiste en el apoyo de mano de obra familiar para la realización
de actividades agrícolas especialmente de siembra o cosecha según el antropólogo Wachtel citado
en (Corro-Barrientos, 2018) el trabajo de cada parcela se asegura con el apoyo de parientes y amigos
por medio de la ayuda mutua (llamada ayni), este trabajo era compensado de inmediato por medio
de comida, vestimenta o se generaba una “deuda” reembolsable en el transcurso del tiempo con
trabajo equivalente al que recibió; estas expresiones de reciprocidad en las sociedades campesinas
andinas se constituyen en una prueba de la existencia del comunitarismo y del socialismo de las comunidades pre coloniales y su presencia en las sociedades contemporáneas se puede colegir como
una resistencia al capitalismo individualista.
Otra expresión de reciprocidad es el trueque, utilizado por las familias campesinas andinas al
intercambiar semilla, actualmente es parcial este tipo de prácticas; sin embargo en el ámbito festivo
se presenta el trueque al momento en que es invitado a la celebración de un acontecimiento especial como un matrimonio o la construcción de una casa nueva quienes acompañan en esos momentos especiales esperan posteriormente ser acompañados de igual manera; esta aceptación a este
tipo de invitaciones implica un sentido de correspondencia y obligación, este tipo de reciprocidad
se aplica en actos que impliquen regocijo y tristeza como es el caso de un sepelio o la pérdida de la
cosecha por uno de sus miembros. Este tipo de comportamiento es observado en el mundo andino y
en especial en el indígena, es el dar para recibir, y representa una manifestación de fortaleza y honor,
el no dar significa debilidad y pierde el respeto de su familia y de la comunidad.
Una expresión de reciprocidad que se mantiene todavía es la minga, De la Torre y Sandoval
(2004) manifiestan “la minga no es solamente una actividad, es una institución social que aglutina
lo organizativo, lo cultural, lo religioso y lo político de un pueblo” (p.31). Con este mecanismo de
expresión cultural y de reciprocidad es como se ha construido caminos, zanjas, canales de riego,
acueductos de agua potable; el dirigente se encarga de realizar la convocatoria para el trabajo y se
organiza por grupos las actividades para lograr el objetivo que va en beneficio para todos. Del resultado de la investigación, en base a la entrevista aplicada a los directivos de las juntas el 100% de ellas
su construcción se concretó con el apoyo de mingas de los usuarios, en las que participaron todos
los miembros de la familia; actualmente se utiliza esta figura para el mantenimiento del sistema; sin
embargo en muchas de las JAAPyS que tienen mayor participación de etnia mestiza esta práctica es
menos frecuente, ya que las relaciones capitalistas prevalecen y prefieren pagar un peón o una cuota
antes que participar de la minga, y en otros casos participan no por voluntad propia por ese sentido
de reciprocidad y beneficio comunitario sino por la multa que impone el dirigente.
Las JAAPyS del cantón Ambato que forman parte de esta investigación establecieron nexos
con redes externas no gubernamentales como la cooperación alemana (GIZ) con el Programa de Manejo de Cuencas Hidrográficas (PROMACH) quienes propiciaron acciones de protección a la cuenca
del río Ambato en procura del mejoramiento de las condiciones de vida de la población que habita
en los páramos, evitando la sobreexplotación y la degradación de las fuentes de agua; en el marco de
este programa se implementaron una serie de proyectos productivos y ayudas a la población de esos
sectores geográficos con recursos económicos que fueron constituidos por medio de un fideicomiso
de tipo mercantil (Iza & Rovere, 2006); además se apoyaron con el Instituto de Ecología y Desarrollo
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de las Comunidades Andinas (IEDECA) organización no gubernamental financiada con recursos de
la cooperación española, trabajó desde la década de 1990 en los componentes agua y páramos y a
través de sus componentes de infraestructura y organizativo se encargó de la construcción de infraestructura de agua para consumo doméstico conjuntamente con las organizaciones comunitarias;
de igual manera con el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina (CONDESAN)
con sus aliados agencia suiza para el desarrollo y la cooperación COSUDE, UNESCO, GIZ; otro aliado
muy importante en la década de los 90 fue el Consejo Provincial de Tungurahua. Todas estas organizaciones no gubernamentales y la gubernamental, apoyaron con recursos materiales (tubería,
cemento, hierro) para la construcción de la infraestructura principal de captación y distribución de
agua para consumo doméstico a la que se unió el aporte de la comunidad con la mano de obra.
b. Confianza
La confianza es un elemento indispensable en la organización y desempeño de cualquier tipo
de organización social y desde el punto de vista de la acción colectiva de Ostrom, Ahn y Olivares
(2003) es un factor que permiten un mejor desarrollo en las organizaciones comunitarias cuando
se pretende solucionar problemas de acción colectiva relacionadas con los recursos de uso común
como son los sistemas de agua de consumo humano; en esta línea de análisis se complementa con
la opinión de Ostrom Gardner y Walker (1994) quienes sugieren que ese capital social basado en la
confianza permite solucionar problemas a los que se enfrentan los usuarios de esos bienes comunes;
la comunicación, la interacción y la confianza mutua que se genera al interior de las organizaciones
y la capacidad para crear sus propias reglas y medios de vigilancia y sanción permite a los individuos
resolver sus problemas de acción colectiva.
Tabla 2 – Confianza de las familias de las JAAPyS. En porcentaje
Totalmente de
Parcialmente de
Opciones
acuerdo
acuerdo
Se puede confiar
24
43
Están dispuestos a ayudar
10
71
Se debe estar alerta
0
0
No tienen confianza mutua
en manejo de dinero de la
0
57
junta
Fuente: Investigación. Elaboración propia

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
33
19
71

Parcialmente en
desacuerdo
0
0
29

14

29

Total
100
100
100
100

En las sociedades para su funcionamiento es vital la cohesión de sus miembros y para que esto
funcione es necesario medir la categoría conceptual “confianza” que es el nivel de enlace entre los
miembros de una sociedad (Putman, 2003); la confianza permite la realización de transacciones entre los agentes económicos de una manera eficiente cooperativa y haciendo valer los compromisos
pactados entre los individuos. En palabras de (Martínez-Cárdenas, Ayala-Gaytán, & Aguayo-Téllez,
2015) “..,podemos conceptualizar a la confianza como un activo intangible que permite la disposición voluntaria entre partes para realizar acciones interdependientes en un escenario de incertidumbre (p.38).”
La confianza es un activo individual pero tiene mucha influencia de como el resto de la sociedad la percibe; en el presente caso de estudio respecto a la confianza interna en la Junta, la percepción interna es bastante peculiar pues se ha estimado un índice nivel 2 que se ubica en la categoría
(parcialmente de acuerdo); por otro lado en lo que versa sobre la idea de la confianza mutua en el
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manejo del dinero de la junta y del comportamiento de las personas, en conjunto se ha calculado un
índice de confianza de 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo), es un resultado que implica una situación
ni de plena confianza ni tampoco de desconfianza absoluta; en resumen el nivel de percepción de la
confianza interno no es del 100% compartido por todos los participantes de este estudio.
Tabla 3 – Confianza de las JAAPyS en personas ajenas a la Organización. En porcentaje
Muy
Ni mucho ni
Opciones
Poco
Mucho
poco
poco

En una proporción muy
grande

Total

Personas de su grupo étnico

0

0

38

62

0

100

Personas de otro grupo étnico

0

52

48

0

0

100

Dueños de tiendas

0

0

90

10

0

100

Funcionarios del gobierno local

81

19

0

0

0

100

Funcionarios del gobierno central

100

0

0

0

0

100

Policía y tenencia política

0

10

76

14

0

100

Profesores

0

0

0

67

33

100

Enfermeras y médicos

0

0

5

67

29

100

Funcionarios de cooperación internacional

0

0

0

100

0

100

100

0

0

0

0

100

Extraños
Fuente: Investigación. Elaboración propia

En promedio el 28% confía muy poco en personas o entidades ajenas a la organización, se presenta la mayor desconfianza en extraños ya que la totalidad de los entrevistados manifestaron que
desconfían de los extraños, de los funcionarios del gobierno central y del gobierno local, esto obedece al poco apoyo que han recibido de estas entidades en cuanto a la solución de sus necesidades;
los niveles de confianza son altos en las personas de su grupo étnico, en los profesores, enfermeras
y médicos, comportamiento que es entendible ya que responde a la cercanía de estos actores sociales en la comunidad y en las familias del entorno a las JAAPyS; calculando el índice de confianza, se
ubicó en 2.7 que se aproxima a (ni mucho ni poco) se confía en los actores y personajes políticos y
sociales que son ajenos al entorno de la junta.
c. Acción Colectiva
La acción colectiva en las organizaciones tiene relación directa con la confianza que tienen
entre si los integrantes y con la credibilidad en las instituciones con las que se relacionan; sin embargo, influye el comportamiento individual ya que la toma de decisiones se realiza buscando el propio
interés y se reduce el abanico de la motivación de la acción colectiva (Miller, 2007).
En la acción colectiva influye de una manera muy importante la coordinación existente entre
los miembros de una comunidad, puesto que la conciencia de clase propia del pensamiento marxista
en la actualidad se la evidencia como generación de conocimiento, “La generación de conocimiento
común así es la pieza clave para entender los procesos de coordinación y re-coordinación más o
menos espontáneos propios de multitud de fenómenos de acción colectiva” (Miller,2007, p.168). Este
conocimiento común permite la efectividad de las acciones en beneficio común congruente con la
teoría de la elección racional que supera la preferencia individualista, al entender que el beneficio de
todos también es mío y viceversa.

Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 13-26, nov./dez. 2018.
ISSN 1518-9597 | e-ISSN 2316-3852 | doi: 10.22287/ag.v1i22.825

VÁSCONEZ-GAVILANES, R.: EL CAPITAL SOCIAL EN LAS JUNTAS DE AGUA POTABLE RURALES

La acción colectiva en las JAAPyS en estudio se evaluó considerando el nivel de participación que tienen las familias al interior de la organización cuando el beneficio es compartido, cuando
alcanza tan solo a terceros, la proporción de familias que participa, el tipo de actividades en las que
colabora; en tal sentido, las tres cuartas partes de las familias de las JAAPyS contribuyen con tiempo o dinero para el logro de objetivos comunes, el 80% indican contribuyeron el año pasado con
mingas en beneficio comunitario, debiendo especificar que contestaron porque eran obligatorias,
además se corrobora la participación en este tipo de actividades porque existe una alta probabilidad
de crítica o multa a las familias que no trabajan o colaboran en la actividades de la comunidad. Por
otro lado manifestaron que de existir algún problema o evento desafortunado en algún miembro de
la comunidad, es poco probable que la junta organice alguna actividad en procura de ayuda; frente
a la actitud que tendrían los integrantes de las juntas si existiera algún problema en el suministro de
agua, manifestaron el 100% que cooperarían por arreglar esta situación.

4.

CONCLUSIONES

El capital social identificado en las Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento, ha
permitido que establezcan redes de conexión para su estructuración en los inicios de su construcción y en muchos casos por si solos han funcionado sin la intervención de organismo estatal alguno;
no obstante, al ser un bien de uso común y además limitado, empieza a tener conflicto con otros
usuarios de este bien y con los mismos integrantes de las organizaciones comunitarias, esto obedece
al debilitamiento de las relaciones internas de las JAAPyS.
Las actividades comunitarias que persisten hasta la actualidad y realizan los integrantes de
las juntas están relacionadas con la minga ya que el 86% lo realiza, esto obedece a que las JAAPyS a
través de esta modalidad de trabajo es que realizan el mantenimiento de los sistemas de distribución
de agua potable para evitar pagar valores altos por el consumo de agua potable; además se mantiene pero en menor proporción el cambia manos, esto en los sectores que tienen mayor componente
de población indígena, así como el trueque en el ámbito festivo que lo utilizan para la realización de
celebraciones especiales.
La confianza que tienen los integrantes de las JAAPyS en los dirigentes y en el manejo del
dinero es bajo ya que se estimó en un nivel 2 “parcialmente de acuerdo” y 3 “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, esto implica que no existe una plena confianza en la dirigencia y en la administración de los
recursos; bajo esta línea de análisis pero en relación con instituciones externas a la organización, el
índice de confianza se ubicó en 2.7 “ni mucho ni poco”; debiendo destacar que tienen poca confianza
en los funcionarios del gobierno local y gobierno central.
En cuanto a la acción colectiva, la mayor parte de los integrantes de las JAAPyS colaboran si
son partícipes de los beneficios, en menor proporción colaboran en procura de otras personas, además señalaron que participan de las mingas y de los trabajos comunitarios por la crítica o la multa
que la organización les impone, posiblemente esta actitud tienen los individuos por esa ausencia de
generación de conocimiento y procesos de coordinación que permiten que la acción colectiva tenga
éxito, dentro de la concepción de Miller (2007)
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LOS GASTOS PERSONALES Y EL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS
PERSONAS NATURALES. CASO PROVINCIA DE COTOPAXI, ECUADOR.
PERSONAL EXPENSES AND RENT TAX FOR NATURAL PERSONS. COTOPAXI`S
PROVINCE CASE, ECUADOR.

Guido Tobar-Vasco1, Tatiana Valle-Álvarez2, Mauricio Arias-Pérez3, María del Pilar
López-Sarabia4

RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo establecer la incidencia del nivel de gastos personales
de los contribuyentes en la recaudación fiscal del impuesto a la renta de la Provincia de Cotopaxi.
Con un abordaje bibliográfico y diacrónico se realizó el levantamiento de datos de fuente secundaria
disponible en la información oficial del Servicio de Rentas Internas, como ente regulador del sujeto
activo. El enfoque de la investigación fue exploratorio, explicativo y de asociación de las variables,
evidenciándose el comportamiento volátil de la recaudación del Impuesto a la Renta durante los
últimos años, producido en gran medida por la inestabilidad económica que experimentó la provincia
y el país. El estudio demuestra que el nivel de gastos personales no incide significativamente en
la recaudación tributaria, debido a la participación marginal que tiene este rubro en el cálculo del
impuesto a la renta, producto del desconocimiento por parte del contribuyente de la normativa que
ampara su derecho. Adicionalmente, se realizaron proyecciones que permite visualizar la recaudación
por gastos personales en los cinco años subsiguientes, como referencia para la investigación y para
establecer parámetros que permitan en futuros estudios del mismo tema o relacionados comparar
datos históricos con una base estadística y condicionada a indicadores macroeconómicos como el
producto interno bruto, el nivel de inflación anual, entre otros.
Palabras clave: Recaudación fiscal, Normativa, Tributación, Sustento Tributario.

ABSTRACT
The objective of this research is to establish the incidence of the level of personal expenses of taxpayers
in the tax collection of the income tax of the Province of Cotopaxi. With a bibliographic and diachronic
approach, the data collection of secondary source was made available in the official information of the
Internal Revenue Service, as regulator of the active subject. The focus of the research was exploratory,
explanatory and of association of the variables, evidencing the volatile behavior of the collection of
Income Tax during the last years, produced largely by the economic instability experienced by the province
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and the country. The study shows that the level of personal expenses does not significantly affect tax
collection, due to the marginal participation that this item has in the calculation of income tax, because
of ignorance on the part of the taxpayer of the regulations that protect his right. Additionally, projections
were made to visualize the collection of personal expenses in the following five years, as a reference for
research and to establish parameters that allow future studies of the same subject or related to compare
historical data with a statistical base and conditioned to macroeconomic indicators. As the gross domestic
product, the annual inflation level, among others.
Key words: Tax collection, Regulations, Taxation, Tax Support.
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1.

INTRODUCCIÓN

La estructura impositiva en el Ecuador, está conformada por el aporte de personas naturales
y personas jurídicas, donde la administración tributaria en el afán de mejorar las contribuciones que
hacen las personas naturales, han generado impuestos e incentivos tributarios como la deducción
por gastos personales, sin embrago de acuerdo con el director nacional del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, la contribución que hacen las personas naturales es muy baja, apenas el
14,2%, mientras las sociedades aportan con el 85,8%, no obstante se indican estructuras tributarias
como en algunos países de Europa donde el 50% de los tributos son aportados por personas jurídicas o empresas y el otro 50%, por personas naturales, esto en razón que el Ecuador trata beneficiosamente a la clase media, con el fin de crear una sólida cultura tributaria, sin embargo esto no se refleja
en la recaudación impositiva.
Según García & Torrejón (2016) para superar estos desafíos, los responsables de la formulación
de políticas tendrán que establecer las prioridades correctas en materia de política y contar con la
voluntad política para poner en práctica las reformas que se necesitan. A medida que se derrumban
las barreras al comercio y aumenta la movilidad del capital, la formulación de una política tributaria
sólida presenta un desafío significativo para los países en desarrollo.
Debido a la libertad de movimiento del capital, resulta urgente para países con economía débiles relativamente como las de América Latina generar incentivos tributarios que lejos de ahuyentar
a los inversionistas, impulsan de manera indirecta capitales a la economía, lo cual permitirá en el
mediano y largo plazo impulsar de mayor manera la recaudación tributaria.
En este contexto, la administración tributaria en el Ecuador ha experimentado una evolución
significativa a partir del año de 1997 donde se realizó la transición organizacional de la Dirección
General de Rentas al Servicio de Rentas Internas (SRI), con un enfoque renovado y de vanguardia con
los cambios tecnológicos del entorno que le permitiría mejorar los ingresos tributarios y por tanto el
incremento del Presupuesto General del Estado (Paz y Miño, 2015).
A partir de estos cambios se han ido implementando varias reformas a la Ley Orgánica de
Régimen Tributario Interno, incluyéndose deducciones a la base impositiva del Impuesto a la Renta,
que provocó el incremento de la recaudación fiscal (Secretaria del Buen Vivir, 2014), no obstante, los
objetivos de estas modificaciones tributarias se dirigen a la equidad y progresividad del estado, es
decir que hay deducciones como los Gastos Personales que lejos de disminuir el Impuesto a la Renta,
ha registrado un incremento por la falta de información de los contribuyentes y la escasa asesoría en
temas tributarios a nivel general (Diario La Hora, 2017).
El alcance geográfico de esta investigación abarca la provincia de Cotopaxi del Ecuador, la cual
es una de las provincias que registran mayor incremento en la recaudación de Impuesto a la Renta
para el año 2016. Así consta en el estudio comparativo tributario de América Latina desarrollado por
Jiménez & Podesta (2016) en donde se realizó de forma generalizada la socialización del cálculo y
presentación del formulario de proyección de gastos personales.
Según el SRI (2012) en la resolución NAC-DGERCGC12-00006: A los sujetos pasivos que apliquen la deducibilidad de gastos personales para la liquidación del Impuesto a la Renta, afirma que
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los gastos personales se agrupan en cinco categorías: alimentación, vivienda, educación, salud y
vestimenta. En el caso de los empleados públicos la entrega de la proyección de gastos es obligatoria, los contribuyentes que superan la fracción básica desgravada de 11.290 dólares para el año 2016
deberán pagar impuestos, es decir quienes no justifiquen o deduzcan sus gastos con facturas.
El Servicio de Rentas Internas (2016) ha informado públicamente que un número significativo
de contribuyentes no pueden deducir los gastos personales principalmente porque no se adquiere
la costumbre de solicitar facturas, y por tanto no se pueden justificar los gastos, es así que la recaudación del año 2016 del impuesto a la renta alcanzó en la provincia los 104 millones de dólares de
los 80 que se tenía previsto recaudar, en total el cumplimiento que Cotopaxi presenta es de 129.5%,
es decir que se superó la meta inicialmente establecida.
Se evidencia por tanto, a través de los informes de los organismos de control que el desconocimiento del contribuyente sobre las reformas tributarias respecto a las deducciones para el pago del
Impuesto a la Renta se debe principalmente a factores como la deficiente aplicación de la deducción
por gastos personales, sea por cálculo erróneo, desconocimiento de los rangos e incluso escasos
respaldo documental que justifique dichos gastos, generan un incremento considerable en la recaudación fiscal que se reflejan en los resultados positivos de los ingresos tributarios.

2.

METODOLOGÍA

La investigación tiene un enfoque bibliográfico y diacrónico, por haberse realizado a través de
fuentes de información secundarias oficiales como es la base de datos de Servicio de Rentas Internas
durante los años 2012 al 2016, es decir el estudio de la unidad de análisis (contribuyentes-personas
naturales) y su comportamiento durante esos años.
Además, se utilizaron distintos niveles investigativos; exploratorio, explicativo porque detalla
los hechos en el contexto real, mientras asocia las variables: gastos personales con recaudación de
impuesto a la renta, relacionándolos con sus aspectos más relevantes.
Para la ejecución de la investigación se recurrió a definir la población investigada, que según el
Servicio de Rentas Internas en la provincia de Cotopaxi para el año 2016, constan registrados 48.520
contribuyentes, de los cuales 31.500 son personas naturales, de quienes el 94% declararon el año
2016 el Impuesto a la Renta, en base a esta información se realizarán las indagaciones de datos históricos (SRI, 2016), por esta razón no se requiere de fuentes primarias como Encuestas o Entrevistas.
Las unidades de observación son las personas naturales que declaran impuesto a la renta, con el
respectivo detalle de los gastos personales, correspondientes al período 2012 - 2016.
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3.

RESULTADOS
Gráfico 1 – Variación en la Recaudación del I.R. por pagar y gastos personales

Fuente: Base de datos SRI - Cotopaxi (2012-2016)

La recaudación del Impuesto a la Renta en la provincia de Cotopaxi, evidencia que el año de
mayor recaudación fue el 2012, año en que el país experimentó un crecimiento económico importante que impulsó las microempresas en una economía petrolera, seguido del año 2014 donde la
inversión pública fue determinante para el desarrollo de nuevos negocios, mientras que el año 2013
existió una reducción considerable por la dependencia económica del petróleo al igual que en los
años 2015 y 2016, donde se registran importantes disminuciones. Se debe considerar que las ciudades de mayor recaudación y aporte económico por movimiento comercial y financiero son Latacunga, Salcedo y Saquisilí, seguido de la Maná, mientras que el incremento poblacional es un factor que
afecta directamente al desarrollo productivo y los hábitos de consumo de los habitantes que residen
en la provincia de Cotopaxi (SRI, base de datos por cantón 2012-2016).
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Gráfico 2 – Relación Ingresos vs Costos y Gastos de personas naturales

Fuente: Base de datos SRI - Cotopaxi (2012-2016)

Una vez establecida la relación entre los Ingresos por ventas o en relación de dependencia
y los Costos y Gastos, se evidencia que de acuerdo los datos declarados al SRI, el año en que hubo
mayor utilidad gravable fue el 2012 al tener una economía sostenible y en crecimiento, mientras en
el año 2013 se redujo la recaudación casi al 50% por la baja del precio del petróleo, en tanto que el
año 2014 hubo una leve recuperación marcada por la inversión en obras públicas de gran magnitud
que promovieron el desarrollo productivo de varios sectores económicos, y que se mantuvo con
tendencia a la baja para los años 2015 y 2016, periodos marcados por el desempleo y subempleo, la
migración masiva de extranjeros y los desastres naturales como inundaciones y terremoto.

Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 27-42, nov./dez. 2018.
ISSN 1518-9597 | e-ISSN 2316-3852 | doi: 10.22287/ag.v1i22.826

TOBAR-VASCO, G., VALLE-ÁLVAREZ, T., ARIAS-PÉREZ, M., LÓPEZ-SARABIA, M. DEL P.: LOS GASTOS PERSONALES Y EL IMPUESTO A
LA RENTA DE LAS PERSONAS NATURALES. CASO PROVINCIA DE COTOPAXI, ECUADOR

Gráfico 3 – Relación Renta Vs. Gastos personales de personas naturales

Fuente: Base de datos SRI - Cotopaxi (2012-2016)

Se observa que en el año 2012 se registra una mayor utilidad gravable, y los gastos personales
de las personas naturales tienen un comportamiento proporcional al ingreso, mientras que en los
años 2013 y 2014 los gastos son levemente menores a la utilidad, en tanto los años2015 y 2016 los
gastos personales superan las cifras de utilidad gravable, lo que permite evidenciar que en estos
últimos períodos la estabilidad financiera de las familias se afectó por la falta de circulante cayendo
en el endeudamiento , lo cual supone mayor registro de gastos personales por lo que la recaudación
Impuesto a la Renta disminuye.
Gráfico 4 – Evolución de la Recaudación del Impuesto a la Renta

Fuente: Base de datos SRI - Cotopaxi (2012-2016)

De las relaciones establecidas anteriormente se concluye que la recaudación del impuesto a
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la renta a fluctuado entre los años 2012 y 2013 en un -54%, por una recesión económica marcada
por la baja inversión en los negocios en la provincia de Cotopaxi, donde la consecución de créditos se convierten en limitantes para el desarrollo de nuevos negocios que fortalezcan el desarrollo
empresarial, mientras para el 2014 ascendió al 20%, por una evidente recuperación económica por
la apertura de vías de acceso, puentes y centros educativos de gran magnitud que dinamizaron las
principales ciudades de la provincia, en tanto que el año 2015 se registró una disminución del -28%,
que repuntó el 2016 con el 16% con tendencia la baja para el año 2017, donde surge una evolución
de los negocios que tratan de subsistir en condiciones económicas estrictas y que en muchos casos
por el sobreendeudamiento y la pérdida del poder adquisitivo han tenido que cerrar y caer en el
desempleo o el empleo inadecuado.

PROYECCIÓN DE ACUERDO CON LA RECAUDACIÓN
De acuerdo con las variaciones registradas entre los años 2012 y 2016, se obtuvo un promedio
del 5% consolidado de fluctuación, el cual se proyecta para los 6 años siguientes (2017 - 2022) con
la tendencia observada en los años precedentes (+5% -5%) y que se muestra en la tabla siguiente.
Tabla 1 – Proyección de acuerdo con la Recaudación del Impuesto a la Renta 2012 -2016
Años
Impuesto a la Renta por Pagar
Variación respecto al año anterior
2011
$3.112.113,00
2012
$3.762.693,81
21%
2013
$1.734.047,67
-54%
2014
$2.082.342,81
20%
2015
$1.625.351,41
-28%
2016
$1.360.189,24
16%
2017
$1.292.179,78
-5%
2018
$1.356.788,77
5%
2019
$1.288.949,33
-5%
2020
$1.353.396,79
5%
2021
$1.285.726,96
-5%
2022
$1.350.013,30
5%

PROYECCIÓN DE ACUERDO CON EL PRODUCTO INTERNO BRUTO
De igual manera se realizó una proyección de datos de acuerdo con la variación Producto
Interno Bruto entre los años (2011 - 2016) del que se obtuvo un promedio que dio como resultado
-4.67%, el cual se proyecta para los 6 años siguientes (2017 - 2022) en un escenario pesimista de
acuerdo con datos de riesgo país, que presupone a una recesión económica en los próximos años en
el Ecuador, que se muestra a continuación:
Tabla 2 – Proyección de acuerdo con el Producto Interno Bruto
Impuesto a la Renta por
Años
Producto Interno Bruto
Pagar
2011

$3.112.113,00

7,90%

2012

$3.762.693,81

5,20%

2013

$1.734.047,67

4,60%

2014

$2.082.342,81

3,80%

2015

$1.625.351,41

4,00%
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2016

$1.360.189,24

2,5,%

2017

$1.292.179,78

-4,67%

2018

$1.231.834,98

-4,67%

2019

$1.174.308,29

-4,67%

2020

$1.119.468,09

-4,67%

2021

$1.067.188,93

-4,67%

2022

$1.017.351,21

-4,67%

PROYECCIÓN DE GASTOS PERSONALES
De igual manera los gastos personales se proyectaron de acuerdo a los porcentajes registrados en los años anteriores con la tendencia de los años 2012 al 2016, esperando una recaudación al
2.022 de $ 32.727.435, 68.
Tabla 3 – Proyección de gastos personales de acuerdo con la recaudación 2012-2016.
Años
Total Gastos Personales
Variación porcentual
2012
$ 41.273.567,50
2013
$ 25.304.659,63
-54,00%
2014
$ 30.213.094,51
20,00%
2015
$ 33.292.407,63
-28,00%
2016
$ 33.989.853,68
16,00%
2017
$ 30.081.020,51
-12%
2018
$ 33.690.742,97
12%
2019
$ 29.647.853,81
-12%
2020
$ 33.205.596,27
12%
2021
$ 29.220.924,72
-12%
2022
$ 32.727.435,68
12%

COMPARATIVO IMPUESTO A LA RENTA VS. P.E.A.
Según datos del portal web Ecuador en Cifras con el incremento proyectado anual de crecimiento poblacional, debido a la falta de información demográfica de la provincia de Cotopaxi, se
relacionó el incremento de la población con la disminución del Impuesto a la Renta en el período
comprendido entre los años 2012 y 2016. Por lo que el incremento de la población constituye un
problema tributario que trae consigo complicaciones económicas relacionadas con la pobreza, nivel
de vida y otros factores sociales y económicos.
Tabla 4 – Comparativo del Impuesto a la Renta VS. Población Económicamente Activa 2012 -2016
Años
Población
Total Gastos Personales
Impuesto a la Renta a Pagar
2012

437.826

41273567,50

$3.762.693,81

2013

444.398

25304659,63

$1.734.047,67

2014

450.921

30213094,51

$2.082.342,81

2015

457.404

33292407,63

$1.625.351,41

2016

463.819

33989853,68

$1.360.189,24
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Gráfico 5 – Relación Impuesto a la Renta por pagar vs. Población Económicamente Activa

Fuente: Base de datos SRI - Cotopaxi (2012-2016)

Se evidencia mediante el análisis de datos que conforme incrementa la población de la provincia de Cotopaxi, la recaudación del Impuesto a la Renta disminuye, por la reducción eminente de
utilidades en las actividades económicas y notable incremento de gastos personales, sin embargo la
declaración de los gastos personales permite una visualización real del consumo de las personas y
si bien es cierto no aporta mayoritariamente a la recaudación del Impuesto a la Renta, permite a los
contribuyentes compensar una parte de sus ingresos con sustento tributario o documentos fuente,
haciendo las declaraciones más cercanas a la realidad económica y financiera de las familias de la
provincia de Cotopaxi.
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Gráfico 6 – Relación Gastos Personales VS. Población Económicamente Activa

Fuente: Base de datos SRI - Cotopaxi (2012-2016)

Tal como se evidencia en el Gráfico N°17, donde lógicamente el incremento poblacional denota un incremento de los gastos personales por el hecho de mayor consumo en servicios de Salud,
el alquiler de una vivienda más amplia, el acceso a educación por parte de más miembros de las
familias y obviamente el incremento en el gasto de alimentación y vestimenta.
Sin embargo, se destaca que en el año 2012 se registran gastos personales altos, pese a la
población de menor frecuencia de entre el ciclo estudiado, esto se debe a que este año el Ecuador
obtuvo el 5% de crecimiento económico, lo cual permite que las familias tengan mayor poder adquisitivo y por tanto puedan gastar más, mientras en el año 2013 el gasto disminuyó a pesar del incremento poblacional, esto debido a que la inversión se redujo y existió desempleo e incertidumbre
económica.
Mientras tanto a partir del año 2014 al 2016 se mantienen una tendencia al alza observando
que siempre los gastos se presentan cada vez en menor proporción debido al clima de austeridad
de los últimos años.
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Gráfico 7 – Variación porcentual PEA vs. Recaudación del Impuesto a la Renta

Fuente: Base de datos SRI - Cotopaxi (2012-2016)

Respecto de la variación porcentual de la población en la provincia de Cotopaxi, ha existido
una disminución uniforme, lo cual evidencia una gestión de los entes encargados, sin embargo, los
índices podrían mejorar; mientras tanto se observa que la evolución porcentual de recaudación por
Impuesto a la Renta varía considerablemente entre 20 puntos de un año a otro, existi5endo tres
puntos de quiebre principales, en el año 2013 donde la recua dación bajo al -53%, con un alza que
despunta en el 20% para el año 2014 debido a una leve recuperación económica, mientras para el
año 2015 nuevamente baja hasta el -28% por la caída del precio del petróleo y para el 2016 nuevamente sube al 16%; datos que permiten ver que la economía no mantiene una tendencia clara por
el contrario es inestable y fluctuante lo cual es un escenario poco alentador para la inversión privada
que a su vez impide la productividad, el acceso a créditos y el desarrollo global de una economía de
mercado.

4.

DISCUSIÓN

El pago de impuestos es la manera generalizada que tienen los gobiernos alrededor del mundo para recaudar ingresos destinados a la inversión pública, sean estos impuestos, tasa o aranceles,
es decir sirven para financiar el gasto público en bienes y servicios que demanda la mayoría de las
personas.
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Sin embargo el principio de equidad tributaria explica que debe existir una contraparte a la
recaudación, que en este caso son las deducciones, es decir beneficios a favor del contribuyente sea
este persona natural o jurídica, para no desalentar la actividad económica y por el contrario crear el
ambiente apropiado para motivar la inversión extranjera que permitan en poco años, recaudar réditos de mayores montos, al mismo tiempo la práctica de este sistema tributario se presta a un cambio
ideológico en comparación al de los países desarrollados donde la cultura tributaria se basa en la
información y en el intercambio comunicacional efectivo, que permite a las empresas estar al día en
sus obligaciones fiscales.
Esta técnica de control tributario resulta inefectiva en las economías en desarrollo pues coexisten escenarios de poca cultura tributaria, informalidad de los negocios e incluso las personas
realizan sus gastos en establecimientos que no permiten definir un control de los gastos personales,
por esta razón los incentivos tributarios son de vital importancia para incentivar a una estructura
tributaria medible que permita al ente recaudador informatizar las operaciones.
En consecuencia, con frecuencia los gobiernos siguen el camino de la menor resistencia, implantando sistemas tributarios que les permiten explotar las opciones disponibles en vez de establecer sistemas tributarios racionales, modernos y eficientes. Esta falta de datos impide que los responsables de la formulación de políticas evalúen el impacto potencial de los cambios en el sistema
tributario, optando por introducir cambios marginales en vez de grandes cambios estructurales, incluso cuando éstos últimos resultan obviamente preferibles.
Al analizar los aspectos de política tributaria que en el Ecuador enfrentan actualmente desde
una perspectiva macroeconómica (el nivel y la composición de los ingresos tributarios) y microeconómica (los aspectos de diseño de impuestos específicos).El análisis del impuesto sobre la renta de
las personas naturales debe comenzar con la observación de que ese impuesto ha sido relativamente poco productivo y de que el número de personas sujetas al pago de este impuesto es reducido,
debido a lo cual se asigna gran importancia al mantenimiento de un cierto grado de progresividad
nominal aplicando numerosos tramos impositivos, y se muestran reacios a adoptar reformas que
reduzcan el número de dichos tramos.
En el caso específico de la provincia de Cotopaxi la variación de la recaudación del impuesto
a la renta resulta significativa con incrementos y disminuciones alternadas debido al entorno macroeconómico, más no por la existencia de una cultura tributaria bien fundada en la población, del
mismo modo se observa que el aumento de la población predispone a los habitantes a un incremento de los gastos personales y con ello la disminución por recaudación del impuesto a la renta no es
proporcional. De allí la relación inversa existente en el comportamiento de los datos.
Los contribuyentes pueden fácilmente desviar en el tiempo sus utilidades mediante la deducción de gastos y evitar en forma permanente la tasa más elevada del impuesto sobre la renta de las
personas naturales. Un impuesto aplazado se convierte con frecuencia en un impuesto evadido. Por
consiguiente, una buena política tributaria asegura que la tasa marginal más elevada del impuesto
sobre la renta de las personas naturales no sea muy diferente de la tasa del impuesto sobre las sociedades. Además del problema de las exenciones y deducciones que tienden a disminuir la base imponible y negar gran parte de la progresividad efectiva, en muchos países en desarrollo la estructura

Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 27-42, nov./dez. 2018.
ISSN 1518-9597 | e-ISSN 2316-3852 | doi: 10.22287/ag.v1i22.826

39

40

TOBAR-VASCO, G., VALLE-ÁLVAREZ, T., ARIAS-PÉREZ, M., LÓPEZ-SARABIA, M. DEL P.: LOS GASTOS PERSONALES Y EL IMPUESTO A
LA RENTA DE LAS PERSONAS NATURALES. CASO PROVINCIA DE COTOPAXI, ECUADOR

del impuesto sobre la renta de las personas naturales se ve afectada por graves incumplimientos de
los dos principios básicos de una buena política tributaria: la simetría y el alcance.
Finalmente, el tratamiento tributario de las rentas financieras es un campo especialmente controversial, donde las deducciones se convierten en herramientas recaudatorias de alto alcance a largo plazo, pero su eficacia dependerá de la educación tributaria de la población y de la formalidad de
las empresas donde se efectúan los gastos personales, ofreciendo un entorno tributario positivo que
propende a veracidad en los datos y con ello un control estandarizado de la política fiscal

5.

CONCLUSIONES

Del análisis realizado a la recaudación tributaria del impuesto a la renta en relación a la deducción de gastos personales en las personas naturales de la provincia de Cotopaxi, se concluye lo
siguiente:
•• La deducción de gastos personales no repercute en la recaudación del impuesto a la renta
de las personas naturales, es así que en promedio las recaudaciones han disminuido en un
5% en los cinco años, mientras que los valores declarados por concepto de gastos personales en promedio han disminuido en 25%, por tanto, el incentivo tributario en la provincia de
Cotopaxi no ha cumplido con el objetivo recaudatorio preestablecido.
•• Las fluctuaciones que se presentan en la recaudación del Impuesto a la Renta en la provincia
de Cotopaxi, en el período 2012 -2016, son de origen macroeconómicos pues los años de
mayor recaudación fueron 2012 y 2014 que coincide con sucesos importantes en la provincia como apertura al crédito para microempresas (Banco de Fomento) y la inauguración de
vías principales y alternas que afectaron positivamente a la productividad de las microempresas generando mayor renta, mientras que los años 2013, 2015 y 2016, es evidente la reducción del gasto por la pérdida del poder adquisitivo en la población debido a los altos
niveles de desempleo, la entrada de productos extranjeros a menor precio y la migración
de extranjeros que ocupan las plazas de trabajo, creando un escenario poco alentador en
materia tributaria.
•• Con fines investigativos se realizaron proyecciones de la recaudación del impuesto a la renta
considerando la variación del 5% que es el promedio de las variaciones de los años anteriores, del cual para el año 2017 se espera recaudar $1.292.179,78 y para el 2022 si el comportamiento de la economía mantiene la misma tendencia se espera recaudar por Impuesto a
la Renta $1.350.013,30. De igual manera los gastos personales con una variación del 12%,
se espera recaudar para el 2017 aproximadamente $ 30.081.020,51 y para el 2.022 el valor
asciende a $ 32.727.435, 68.
•• De acuerdo con los datos del portal Ecuador en Cifras, se evidencia que conforme se incrementa la población económicamente activa de la provincia de Cotopaxi en un 2% anual
promediado, la recaudación del Impuesto a la Renta fluctúa en 5% con tendencia alternada,
por tanto, el comportamiento de los datos no es uniforme.
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LA POLÍTICA FISCAL Y LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y
VALOR AGREGADO EN LA ZONA 3 DURANTE EL PERIODO 2013 – 2015
FISCAL POLICY AND THE COLLECTION OF INCOME TAX AND VALUE ADDED IN ZONE 3
DURING THE PERIOD 2013 - 2015

Marcelo Mantilla-Falcón1, Mauricio Arias-Pérez2, Mary Guamán-Toapanta3, Johanna
Moreno-Gordón4

RESUMEN
La presente investigación tiene como propósito analizar la recaudación fiscal realizada en el Ecuador
durante los años 2013, 2014 y 2015, tomando en cuenta dos impuestos importantes: Impuesto al
Valor Agregado, IVA, y el Impuesto a la Renta, IR. El estudio es de carácter descriptivo y analítico. Se
tomó información disponible en bases de datos de la institución gubernamental, en este caso, el
Servicio de Rentas Internas, SRI. Se usó la metodología de análisis de datos en panel con el uso de
tablas en Microsoft Excel mediante filtrado de datos. El área de estudio comprendió las cuatro (4)
provincias de la Zona 3 del Ecuador. Se evidencia un fuerte crecimiento de recaudación de impuestos
en los 3 años analizados.
Palabras Clave: Impuesto, renta, recaudación, política fiscal, tributación.

ABSTRACT
The purpose of the present investigation is to analyze the tax collection carried out in Ecuador during
the years 2013, 2014 and 2015, considering two important taxes: Value Added Tax, VAT, and Income Tax,
IT. The study is descriptive and analytical. Information was taken from databases of the government
institution, in this case the Internal Revenue Service, SRI. Panel data analysis methodology was applicate
with the use of tables in Microsoft Excel by data filtering. The study area comprised the four (4) provinces
of Zone 3 of Ecuador. There is a strong growth in tax collection in the 3 years analyzed.
Key words: Tax, income, tax collection, taxation, taxation.
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1.

INTRODUCCIÓN

El surgimiento de los impuestos se los atribuye a los hombres primitivos quienes pagaban o
presentaban ofrendas ante los Dioses como retribución a los favores recibidos. Durante la vida colonial se crearon impuestos y contribuciones de tributos como: tributos de indios, los diezmos, las
primicias, los obrajes, las alcabalas, los repartimientos, etc. (Instituto Centroamericano de Estudios
Fiscales, 2012, pág. 54)
1. 1. Política Fiscal
La crisis financiera mundial que azotó a América Latina en los años 2008-2009 provocó una
fuerte reacción a la política fiscal debido a que se superó el pasado fiscal procíclico dando un giro
total y provocando que la evolución económica y social de los países de América latina se destaquen
en dos aspectos principales: una alta volatilidad macroeconómica y una elevada desigualdad en la
distribución del ingreso. Por estos motivos se torna importante la acción del Estado a través de la
política fiscal (Jiménez & Podesta, 2012).
El siglo XX, para Ecuador, representa una época de transiciones económicas profundas, las que
fueron ocasionadas por cambios en los sistemas de gobierno desde los años 70 que se tuvo etapas
de dictaduras; y a finales de este siglo el país empieza a enfrentar una serie de crisis económicas
ocasionadas por la creciente devaluación del Sucre. Entonces a partir del año 2000 se produjo la
dolarización en el país y de tal forma, dado la ausencia de la política monetaria, en esas épocas, la
política fiscal fue el instrumento que se encargó de contrarrestar las fluctuaciones de corto plazo
que se presente en la actividad económica, además, configura el presupuesto del Estado y sus componentes: el gasto público y los impuestos. Siendo de tal forma un elemento clave para fomentar la
cohesión social y garantizar la estabilidad económica (SRI, 2012, pág. 14).
Según Martínez-Delgado (2008, pág. 250) la política fiscal es el “conjunto de medidas de política
económica adoptadas por el Estado con el fin de organizar, coordinar y recaudar los ingresos fiscales (impuestos) para financiar el gasto público, y con ello lograr una adecuada y justa aplicación hacia una eficiente distribución de la carga tributaria. La política fiscal es una parte de la política económica de un país”.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI, 2017) sostiene que:
La política fiscal es una rama de la política económica de un país que se ve reflejada en el presupuesto del Estado. Una sociedad necesita una política fiscal equitativa para alcanzar sus metas de
desarrollo y producir bienes públicos esenciales para el progreso humano.
Con referencia a lo anterior se puede definir a la política fiscal como el conjunto de medidas
que el gobierno toma para recaudar los ingresos necesarios para financiar el gasto público con el fin
de lograr una estabilidad económica para el país.
1. 2.

Los Impuestos

1. 2. 1. Impuesto al Valor Agregado
El comienzo del impuesto en la venta de bienes de consumo llamado Impuesto al Valor Agregado (IVA) en América Latina, se originó en España durante el siglo XIV, en el año 1342 el rey Alfonso XI
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implantó a nivel estatal un nuevo tributo sobre el volumen de las ventas de los comerciantes con el fin
de financiar el asedio a la ciudad de Algeciras; y gracias a los ingresos que se obtuvieron por la recaudación del IVA el ejército del reino cristiano logró conquistar la ciudad en 1435 (Sánchez Soria, 2010).
Particularmente en Ecuador existía el Impuesto a las Ventas y Sustitutivos en el gobierno de
Carlos Julio Arosemena en 1964 estableciendo el pago trimestral del 3,5% sobre las ventas brutas, en
el año de 1970 en el gobierno de Velasco Ibarra fue reemplazado por el Impuesto a las Transacciones
Mercantiles (ITM) que se fijó como tarifa el 4%; en 1981 se incrementa la tarifa al 5%, y para 1983 se
estableció la tarifa diferenciada del 10%, en la presidencia de Osvaldo Hurtado se dieron estos dos
cambios; debido a la reforma tributaria expedida en el gobierno del Dr. Rodrigo Borja en 1988, se desarrolla el Impuesto al Valor Agregado con tarifa del 10%. Posteriormente, en la presidencia de Sixto
Duran Ballén en 1995 se reforma el Impuesto al Valor Agregado con dos tarifas 0% y 10%, incluye la
obligación de declarar aun cuando se haya efectuado transacciones con tarifa cero; en el año 1999
en el gobierno de Jamil Mahuad se hace una reforma en la cual la tarifa será del 10% al 12%, manteniéndose esta tarifa del 0% y 12% hasta mayo del año 2016 (Izquieta Pérez & Vaca López, 2015).
Mediante decreto ejecutivo del presidente Rafael Correa Delgado el 26 de mayo del año 2016
establece que se incrementara la tarifa del IVA al 14% durante un período de hasta un año controlado a partir del 01 de junio del año 2016 para poder aumentar la economía debido a las zonas afectadas por el terremoto del 16 de Abril del 2016 en la provincia de Esmeraldas y Manabí; en tanto el
SRI en la Resolución N°. NAC-DGERCGC16-0000213 (SRI, 2016a, pág. 3) resuelve que la emisión de los
comprobantes de ventas y documentos complementarios deberán constar con el 14% a partir del
mes de junio del año 2016.
El Impuesto al Valor Agregado es el impuesto que todos los Ecuatorianos pagamos al momento de adquirir un bien o un servicio, el Servicio de Rentas Internas (2016b) establece que “El Impuesto
al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de
propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados”.
1. 2. 2. Impuesto a la Renta
El Impuesto a la Renta (IR) en el Ecuador tuvo su origen en el año 1925 con la Misión de Edwin
Kemmerer, profesor de Finanzas Internacionales de la Universidad de Princeton (Andino Alarcón,
2009).
La misión Kemmerer elaboró un plan de modernización de las finanzas públicas y privadas del
Ecuador, que incluía la creación de instituciones como el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos, Contraloría, Dirección de Adunas entre otras instituciones (Andino Alarcón, 2009).
Las reformas Kemmerianas estuvieron llamadas a estabilizar la economía, terminar con el déficit presupuestario y evitar el alza del dólar frente al sucre. Dentro de este grupo de propuesta y
para el cumplimiento de estos objetivos macroeconómicos, se plantea la creación de un impuesto
a la renta. Este impuesto es aprobado en el año 1926 y tenía la característica de gravar de manera
separada a las rentas de trabajo o provenientes de servicios y a las rentas provenientes del capital
(Andino Alarcón, 2009).
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El Servicio de Rentas Internas (2016c) da a conocer que el Impuesto a la Renta es el impuesto
que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de actividades personales, comerciales,
industriales, agrícolas, en general, actividades económicas y aún sobre ingresos gratuitos, percibidos
durante un año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para obtener o conservar dichas
rentas.
En suma, el impuesto a la renta es una contribución directa porque afecta el ingreso económico de las personas, grava la ganancia obtenida por las personas naturales, las sucesiones indivisas y
las sociedades nacionales o extranjeras.
1. 3.

La Zona 3

Desde que se aprobó la nueva Constitución de la República del Ecuador se agregan en la política fiscal tributaria sólidos pilares para garantizar la construcción de una sociedad cohesionada para
el “Buen Vivir” en colectividad; de tal forma que en Tungurahua la política fiscal promueve y exige
el cumplimiento de las obligaciones tributarias para asegurar la efectiva recaudación que permite
mejorar los niveles de recaudación tributarios que ayudaran a los ingresos del Estado (SRI, 2012, pág.
16).
El Servicio de Rentas Internas siendo un organismo autónomo del Estado tiene como principal
función la recaudación de impuestos; por tanto, a partir del año 2012 recibió una reforma por parte
de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en la que se divide en 9 direcciones zonales
con el fin de brindar una adecuada administración de los recursos recaudados en el país.
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2016a) determina que:
Las zonas están conformadas por provincias, de acuerdo a una proximidad geográfica, cultural
y económica. Tenemos 9 zonas de planificación. Cada zona está constituida por distritos y estos a su
vez por circuitos. Desde este nivel se coordina estratégicamente las entidades del sector público, a
través de la gestión de la planificación para el diseño de políticas en el área de su jurisdicción.
A continuación, se observa en el gráfico como están compuestas cada una de las 9 zonas:
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Gráfico 1 – Direcciones Zonales

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2016b) “La Zona 3 de
planificación lo constituyen las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua”, donde se
está realizando trabajos especiales para que los contribuyentes aporten al país, pero aún existe un
grupo de comerciantes que no comprenden la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias, existiendo todavía evasión elevada en el sector, pues se sabe que al momento de iniciar un
negocio se lo realiza sin una correcta planificación.
Según los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en la Zona 3 existen
1.456.302 habitantes como lo muestra la tabla 1, evidenciado que la Provincia del Tungurahua es
la más poblada y con mayor densidad población, por el contrario, Pastaza tiene la menor densidad
poblacional.
Tabla 1 – Habitantes de la Zona 3
PROVINCIA
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Chimborazo

219.401

239.180

458.581

Cotopaxi

198.625

210.580

409.205

Pastaza

42.260

41.673

83.933

Tungurahua

244.783

259.800

504.583

TOTAL

705.069

751.233

1.456.302

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010)
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A continuación, se presenta una tabla con el número de contribuyentes que se contó en el
período analizado.
Tabla 2 – Número de Contribuyentes Zona 3
PROVINCIAS
AÑO 2013
AÑO 2014

AÑO 2015

Chimborazo

45.572

53.753

63.100

Cotopaxi

35.127

41.263

48.281

Pastaza

10.352

12.119

14.480

Tungurahua

64.551

75.097

86.191

TOTAL
155.602
182.232
212.052
Fuente: Base de Contribuyentes Servicio de Rentas Internas (SRI, 2017)

2.

METODOLOGÍA

La investigación es de carácter descriptivo-explicativo que toma datos del órgano de control,
en este caso, el Servicio de Rentas Internas, SRI. El periodo estudiado comprende 3 años fiscales
desde el 2013 al 2015. Usa la técnica de panel de datos disponibles en tablas de Excel con los que,
mediante filtros, se organizó la información en función de los intereses de este estudio. Los impuestos a analizar comprenden el Impuestos al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta (IR), que son
los rubros de mayor significación en la recaudación fiscal ecuatoriana. Geográficamente se analiza
sólo la zona administrativo-política denominada 3 que se encuentra en el centro del país (Ecuador) y
comprende las provincias de: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza.

3.

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos luego del estudio de la base de datos
obtenida del SRI misma que permitió recopilar información real del objeto de análisis, los datos adquiridos para una mejor comprensión son expresados en tablas con sus respectivos gráficos, análisis
e interpretación.
Tabla 3 – Recaudación por Tipo de Impuesto del IVA no especificado, Zona 3
TIPO DE
AÑO
%
AÑO
%
AÑO
%
TOTAL
IMPUESTO
2013
2013 2014
2014
2015 2015
IVA
7.200,36 98,29
0,00
0,00 7.201,34
Impuesto IVA
125,00
1,71
0,00
0,00
125,02
(Austro)
IVA Externo
0,00
17,01 100,00
0,00
18,01
TOTAL
7.325,36 100,0 17,01 100,00
0,00 7.344,37
Fuente: Estadísticas de Recaudación SRI

Dentro de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado se puede evidenciar que se presenta
el IVA no especificado teniendo un valor por recaudación de 7.200,36 representando el 98,29%, el
Impuesto al IVA (Austro) presenta un valor de 125,00 representando el 1,71% de la recaudación en
ese año por tipo de impuesto; por otro lado el monto de la recaudación del IVA Externo fue de 17,01
en el año 2014 representando el 100% de la recaudación en ese año; mientras que en el año 2015 no
se presentaron valores por estos tipos de impuestos. Estos datos son insignificantes en comparación
con los datos regularizados y estandarizados del IVA propiamente dicho.
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En términos monetarios, el impuesto con mayor presencia en la Zona 3 y en función de la importancia económica de las provincias se detalla en la tabla 4, donde se evidencia el peso fiscal del
aporte al Presupuesto General del Estado, PGE, que hacen Tungurahua y Cotopaxi, superando los
75 millones en el 2013 hasta culminar con más de 100 millones en el 2015, no menos importante es
el aporte de las 2 provincias restantes: Chimborazo y Pastaza. El Impuesto al valor agregado supera
largamente a los montos recaudado por efectos de Impuesto a la Renta como se verá más adelante. En términos financieros y de presupuesto, el IVA es de suma importancia. Aquí se presentan las
evidencias de lo que aportó la Zona 3 al erario nacional con fines de ingresos al presupuesto para el
cumplimiento de las obligaciones del estado con la población ecuatoriana.
Tabla 4 – Recaudación mensual del IVA por Provincias
PROVINCIAS
AÑO 2013
AÑO 2014
AÑO 2015
Chimborazo
$ 19.208.539,78 $ 28.258.066,02 $ 30.884.991,05
Cotopaxi
$ 20.088.426,31 $ 18.690.240,51 $ 26.714.766,62
Pastaza
$ 5.478.699,32
$ 5.041.687,82
$ 5.172.375,90
Tungurahua
$ 55.290.385,63 $ 61.810.666,67 $ 74.052.068,61
TOTAL
$ 100.066.051,04 $ 113.800.661,02 $ 136.824.202,18
Fuente: Estadísticas de Recaudación SRI. Elaborado por: Los Autores

La información demuestra que la mayor cantidad de recaudación está en la forma de cobro del
impuesto, en este caso, los contribuyentes están obligados a realizarla de manera mensual. Sin embargo, hay una segunda banda de contribuyentes que lo hacen de manera exclusiva solo dos veces
al año, es decir, su pago lo realizan cada semestre como se detalla en la tabla 5.
Tabla 5 – Recaudación Semestral del IVA por Provincias
PROVINCIAS
AÑO 2013
AÑO 2014
AÑO 2015
Chimborazo
$ 15.094,85
$ 14.620,41
$ 16.372,44
Cotopaxi
$ 14.818,09
$ 12.680,70
$ 7.918,25
Pastaza
$ 1.039,46
$ 1.782,21
$ 1.102,62
Tungurahua
$ 21.086,96
$ 35.826,92
$ 29.802,91
TOTAL
$ 52.039,36
$ 64.910,24
$ 55.196,22
Fuente: Estadísticas de Recaudación SRI. Elaborado por: Autoras

Dentro de la modalidad de pago semestral se mantiene en primer lugar la provincia de Tungurahua, dicha provincia es mayormente comercial, tiene mayor población y cuenta con el mayor
número de contribuyente, le sigue en orden de importancia la provincia de Chimborazo y el último
lugar la provincia de Pastaza que se halla en la región oriental amazónica, tiene el mayor territorio
geográfico pero muy poca población.
Tabla 6 – Recaudación por Tiempo de Pago del IVA, Zona 3
TIEMPOS
AÑO 2013
% 2013
AÑO 2014
DE PAGO
IVA
100.066.051,04
99,95
113.800.661,02
Mensual
IVA
52.039,36
0,05
64.910,24
Semestral
TOTAL
100.118.090,4
100,00
113.865.571,26
Fuente: Estadísticas de Recaudación SRI

% 2014

AÑO 2015

% 2015

TOTAL

99,94

136.824.202,18

99,96

350.690.914,24

0,06

55.196,22

0,04

172.145,82

100,00

136.879.398,40

100,00

350.863.060,06

En cuanto a la recaudación por tiempo de pago del Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a
las tablas anteriormente expuestas se puede evidencia que en el año 2013 la recaudación total del
IVA Mensual fue de $100.066.051,04 representando el 99,95%, constando de tal forma que en ChimAugusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 43-56, nov./dez. 2018.
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borazo se recaudó $19.208.539,78, en Cotopaxi el monto recaudado fue de $20.088.426,31, por otro
lado en Pastaza el valor fue de $5.478.699,32 y finalmente en Tungurahua se recaudó $55.290.385,63.
En el año 2014 la recaudación total del IVA Mensual fue de $113.800.661,02 representando el 99,94%,
evidenciando de tal forma que en Chimborazo se recaudó $28.258.066,02, en Cotopaxi el monto
recaudado fue de $18.690.240,51, por otro lado en Pastaza el valor fue de $5.041.687,82 y finalmente en Tungurahua se recaudó $61.810.666,67. En el año 2015 la recaudación total del IVA Mensual
fue de $136.824.202,18 representando el 99,96%, demostrando de tal forma que en Chimborazo se
recaudó $30.884.991,05, en Cotopaxi el monto recaudado fue de $26.714.766,62, por otro lado en
Pastaza el valor fue de $5.172.375,90 y finalmente en Tungurahua se recaudó $74.052.068,61.
Mientras que en el año 2013 la recaudación total del IVA Semestral fue de $52.039,36 representando el 0,05% de total de recaudación de ese año por tiempo de pago; reflejando así que en Chimborazo se recaudó $15.094,85, en Cotopaxi el monto recaudado fue de $14.818,09, por otro lado en
Pastaza el valor fue de $1.039,46 y finalmente en Tungurahua se recaudó $21.086,96. En el año 2014
la recaudación total del IVA Semestral fue de $64.910,24 representando el 0,06%, demostrando que
en Chimborazo se recaudó $14.620,41, en Cotopaxi el monto recaudado fue de $12.680,70, por otro
lado en Pastaza el valor fue de $1.782,21 y finalmente en Tungurahua se recaudó $35.826,92. En el
año 2015 la recaudación total del IVA Semestral fue de $55.196,22 representando el 0,04%, revelando de tal forma que en Chimborazo se recaudó $16.372,44, en Cotopaxi el monto recaudado fue de
$7.918,25, por otro lado en Pastaza el valor fue de $1.102,62 y finalmente en Tungurahua se recaudó
$29.802,91.
El crecimiento sostenido en la recaudación de impuestos se debe a que en el Ecuador se implementó la facturación electrónica (1 de junio de 2014) con Resolución No. NAC-DGERCGC13-00236.
A partir de esta resolución se estableció un calendario para los procesos de facturación electrónica.
El impuesto a la renta (IR) tiene otro análisis y diferente tratamiento de la información.
Tabla 7 – Porcentaje de participación anual por tipo de contribuyente
TIPO DE CONTRIBUYENTE
% 2013
% 2014
% 2015
Personas Naturales
49,16%
49,12%
51,56%
Sociedades
50,84%
50,88%
48,44%
TOTAL
100%
100%
100%
Fuente: Estadísticas de Recaudación SRI

En el año 2013 se recaudó $27.118.572,82 con un aporte de $13.330.138,43 de las Persona
Naturales que representa el 49,16%, mientras que el 50,84% es la participación de las Sociedades
con un valor de $13.788.434,39.
Durante el año 2014 las Personas Naturales realizaron una contribución de $12.141.552,51 que
representa el 49.12% del valor recaudado en el año, por otro lado, las Sociedades participaron con el
50,88% que representa $12.577.960.87 logrando así una recaudación total de $24.719.513,38.
Para el año 2015 el Impuesto a la Renta recaudado por tipo de contribuyente fue de
$36.667.980,06 donde el 51,56% representa a $18.907.159,06 que fue el valor aportado por las Personas Naturales, al mismo tiempo las sociedades tributaron $17.760.821,00 que representa el 48,44%.

Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 43-56, nov./dez. 2018.
ISSN 1518-9597 | e-ISSN 2316-3852 | doi: 10.22287/ag.v1i22.732

MANTILLA-FALCÓN, M., ARIAS-PÉREZ, M., GUAMÁN-TOAPANTA, M., MORENO-GORDÓN, J.: LA POLÍTICA FISCAL Y LA
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y VALOR AGREGADO EN LA ZONA 3 DURANTE EL PERIODO 2013 – 2015

Tabla 8 – Recaudación del Impuesto a la Renta según el tipo de impuesto, zona 3
TIPO DE IMPUESTO
2013
2014
2015
Impuesto a la Renta (Austro)

$ 125,00

Impuesto a la Renta sobre
Ingresos de Herencias, Legados y
$ 195.557,54
Donaciones
TOTAL
$ 228.148,75
Fuente: Estadísticas de Recaudación SRI

$ 165,17

-

$ 207.651,27

$ 619.915,94

$ 207.816,44

$ 619.915,94

El valor recaudado del Impuesto a la Renta por tipo de impuesto en el año 2013 fue de
$228.148,75, el mismo se encuentra conformado por 3 tipos donde el más representativo es el Impuesto a la Renta sobre Ingresos de Herencias, Legados y Donaciones con un valor de $195.557,54;
seguido de la denominación Renta con $32.466,21 y el Impuesto a la Renta (Austro) con $ 125,00.
Para el año 2014 en el caso del Impuesto a la Renta (Austro) se tiene un incremento a $165,17
respecto al año anterior; caso contrario ocurrió con el Impuesto a la Renta sobre Ingresos de Herencias, Legados y Donaciones pues el valor tributado incremento a $207.651,27 en el año 2014 y a
$619.915,94 en el año 2015; mientras que en el caso de la denominación Renta no se vuelve a encontrar valores recaudado en los 2 años posteriores al 2013.

4.
4. 1.

DISCUSIÓN
Impuesto al Valor Agregado

En el presente estudio se pretende demostrar cómo influye la política fiscal en la recaudación
del Impuesto al Valor Agregado, de tal forma se detalla a continuación las principales explicaciones
que se puedo dar al estudio en función de los datos de recaudación del Servicio de Rentas Internas.
Como se puede observar la tabla 3 de la recaudación por tipo de impuesto del IVA se pudo
identificar que existe un IVA no identificado que se presenta en Chimborazo con un valor de $7.200,36
solamente en el año 2013, en los siguientes dos año ya no aparece este IVA no especificado debido a
que los contribuyentes al momento de declarar ponen en casilleros distintos a los que corresponden y
de tal forma el SRI estos errores producidos por los contribuyentes han decidido mandar a esta denominación. Por otro lado se pudo identificar el Impuesto IVA (Austro) presentándose solo en el año 2013
con un monto de $125,00 solo en la Provincia de Pastaza y de igual manera desaparece en los siguientes años esta recaudación se produjo por una recaudación especial a causa del desastre a la represa “La
Josefina” ocurrida el 29 de marzo del año 1993 que afectó a la denominada Región Austral por la cual el
arquitecto Sixto Duran Ballén, entonces presidente en esa época, mediante la Ley 026 que se creó y se
aprobó por el Congreso Nacional y se expidió el 29 de abril se crearon 5 impuestos por única ocasión
para obtener fondos para la reconstrucción, siendo uno de estos el aporte de un día de sueldo del sector público y privado, pago del 10% del Impuesto a la Renta gravado en 1992 a las personas naturales
que realicen actividades económicas producidas en relación de dependencia, 50% del impuesto obtenido en 1992 por personas naturales y jurídicas que fueron sujetos del Impuesto al Valor Agregado.
Entonces dicho valor repercute en el año 2013 debido a que se presentó una recaudación tardía.
Finalmente existió un IVA Externo que se presentó en el año 2014 en la Provincia de Tungurahua con un valor de $17,01 este IVA hace referencia a la importaciones que se tuvo en ese año esta
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denominación no aparece ya en el año 2015 debido a que de acuerdo a la Resolución N° 011-2015
que expidió el Comité de Comercio Exterior que a partir del 11 de marzo del 2015 entra en vigencia
una sobretasa arancelaria con el propósito de regular el nivel de importaciones y salvaguardar el
equilibrio de la balanza de pagos, sobre todo, proteger la industria nacional que se ve amenazada
con las importaciones, teniendo así las salvaguardias. Por tanto, a partir del 2014 ya no se presentaron valores de importaciones debido al problema de las salvaguardias.
Al hacer una desagregación a la recaudación del Impuesto al Valor Agregado por tiempo de pago
tenemos que la recaudación del IVA Mensual ha crecido año tras año, siendo así que en el año 2013 la provincia que más recaudó fue Tungurahua con un monto de $55.290.385,63, en el año 2014 el valor por recaudación de IVA Mensual fue de $61.810.666,67 y el año 2015 la recaudación fue de $74.052.068,61 esto
se debe a que el número de contribuyentes han aumentado: en el año 2013 con 64551, en el año 2014
con 75097 y en el año 2015 con 86191 contribuyentes, evidenciando entonces que la contribución del
IVA Mensual ha crecido por los aportes de los contribuyentes; se recalca que esta provincia se dedica a la
agricultura, ganadería, industria y el comercio siendo una de las mayores actividades que aporta a dicha
recaudación. Por otro lado la provincia que menos recaudación tuvo en los últimos tres años es Pastaza
evidenciando de tal manera que en el año 2013 se recaudó un monto de $5.478.699,32, en el año 2014 el
valor fue de $5.041.687,82 y en el año 2015 el monto asciende a $5.172.375,90 todos estos cambios que
se han producido fueron ocasionados porque no existe mucha actividad económica, tomando en cuenta
que la actividad a la que más se dedica la población es la agricultura y el turismo.
Por otro lado ocurre lo mismo en cuanto al IVA Semestral haciendo enfatizando que la provincia con mayor recaudación es Tungurahua: para el año 2013 el monto fue de $21.086,96, en el año
2014 el valor por recaudación de IVA Mensual fue de $35.826,92 y el año 2015 la recaudación fue de
$29.802,91; seguida de Chimborazo que también contribuye con la recaudación en la Zona 3 evidenciando que en el año 2013 el monto fue de $15.094,85, en el año 2014 el valor fue de $14.620,41 y
en el año 2015 la recaudación fue de $16.372,44. En cuanto a la provincia con menor recaudación es
Pastaza teniendo de tal forma que el año 2013 el valor recaudado fue de $1.039,46, en el año 2014 el
monto fue de $1.782,21 y finalmente en el año 2015 fue de $1.102,62. Estas variaciones son directamente proporcionales con el número de contribuyentes; del mismo modo, Cotopaxi en el año 2013
existió 45572, en el año 2014 se tuvo 53753 y en el año 2015 se tuvo 63100 contribuyentes. En Pastaza existe un crecimiento notable en el número de los contribuyentes en el año 2013 se tuvo 10352,
en el año 2014 se tuvo un total de 12119, y finalmente en el año 2015 se tuvo 14480 contribuyentes.
4. 2.

Impuesto a la Renta

La recaudación tributaria de las Personas Naturales y las Sociedades obtuvieron un decremento de -8,85% del año 2013 al año 2014, pese a que aumentaron 26.630 contribuyentes se puede
notar que el 64% son Personas Naturales no Obligadas a llevar contabilidad y por ende no se realiza
un incremento en la recaudación del impuesto.
El incremento del 48,34% en la recaudación del año 2015 se debe a que aumentaron 29.820
contribuyentes donde el 40% y 35% de los mismos son Personas Naturales Obligadas a llevar contabilidad y Sociedades respectivamente, dando como resultado un aumento del 55,72% del año 2014
al año 2015 mientras que la variación de las Sociedades es del 41,21%.
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El Impuesto a la Renta (Austro) en el año 2013 representa solamente el 0,05% y en el año 2014
el 0,08% del valor anual recaudado por tipo de impuesto, este monto tributado equivale a declaraciones tardías a la Ley 026 que fue creada por el presidente Sixto Durán Ballén donde impuso 5
impuestos con el fin de obtener fondos para ayudar a Azuay, Cañar y Morona Santiago, provincias
que fueron afectadas por el desastre de la Josefina en 1993; por tanto, se debía pagar el 10% del impuesto a la renta gravada en el año 1992.
El incremento del Impuesto a la Renta sobre Ingresos de Herencias, Legados y Donaciones en
el año 2013 representa el 85,71%, en el año 2014 el 99,92% y en el año 2015 el 100%, sabiendo que el
pago se realiza sobre el avalúo comercial de los bienes y remitiéndose a la tabla que el SRI establece
cada año.

CONCLUSIONES
Una vez concluido el análisis de los datos, las conclusiones que se derivan del proceso investigativo son las siguientes:
El Servicio de Rentas Internas ha logrado cumplir con las metas de recaudación que se ha
propuesto, teniendo de tal forma un cumplimento de la meta en el año 2013 de 102,10%, en el año
2014 su porcentaje de cumplimiento fue del 75% mientras que en el año 2015 el cumplimiento de
la meta fue del 85%, debido a los incentivos tributarios como la devolución del IVA que otorga a sus
contribuyentes.
Por otra parte, la administración tributaria ha puesto mayor interés, dedicación y control en
la recaudación del IVA, porque es el principal impuesto con mayor aportación en la recaudación tributaria al ser un impuesto indirecto con carácter regresivo, es decir que terminan pagando los que
menos tienen.
La política fiscal en el Ecuador ha evidenciado varias reformas tributarias reflejadas en el impuesto a la Renta que presenta cambios significativos, pues su recaudación en el año 2013 representa el 43,90% de la recaudación tributaria; mientas que en el año 2014 y 2015 su participación fue
del 41,31% y 41,41% respectivamente, notándose así una contribución por parte de este impuesto
escenificado con un 50% de la contribución al estado por ingresos tributarios.
Por otra parte, se debe aclarar que el Impuesto a la Renta en un impuesto directo que demuestra carácter progresivo, es decir, a medida que aumentan los ingresos económicos de los contribuyentes, crece el valor a pagar por impuestos tributarios.
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EXISTEM DISCOS VOADORES? – A VISÃO DA ASTROBIOLOGIA E DAS
CIÊNCIAS BÁSICAS SOBRE A POSSIBILIDADE DE VIDA INTELIGENTE
EXTRATERRESTE
ARE THERE FLYING SAUCERS? - THE VISION OF ASTROBIOLOGY AND BASIC SCIENCES
ABOUT THE POSSIBILITY OF INTELLIGENT EXTRATERRESTRIAL LIFE.

Carlos Alberto Stechhahn da Silva1, Jairo Gonçalves Duarte2, Elino Júnior3, Aparecido
Edilson Morcelli4

RESUMO
Neste trabalho são discutidas as ideias, possibilidades, condições e investimentos na busca por vida
inteligente fora do planeta Terra. A posição da astrobiologia e das ciências básicas é aqui descortinada.
Há um mistério que envolve a possibilidade de se ir além neste tema e, assim, construirmos a estrada que
nos permitirá conhecer nossa imensa casa, o universo. A busca pelo conhecimento e divulgação deste
tema é, no meio científico, ainda restrita. Contudo, a própria NASA mantém um “site” sobre as pesquisas e
investigações de vida extraterrestre. Este tema, portanto, vem ganhando recentemente muitos seguidores,
tais como: cientistas renomados, filósofos, religiosos e aqueles que veem, quando de seu despertar, mais
do que uma oportunidade pela busca pelo alimento do corpo físico e da lide do cotidiano, mas uma
interessante chance de fazermos nossa visão de mundo crescer. Este trabalho é concluído após o exame
da mensagem de Arecibo e do estudo estatístico sobre a equação de Drake.
Palavras chave: astrobiologia, vida extraterrestre, universo, discos-voadores, vida inteligente, ciência e
Equação de Drake.

ABSTRACT
In this work are discussed ideas, possibilities, conditions and investments in the search for intelligent
life beyond the planet Earth. The position of astrobiology and basic sciences is here uncovered. There
is a mystery that involves the possibility to go further in this subject and thus build the road that will
allow us to understand our huge house, the universe. The search for knowledge and dissemination
of this theme is, in the scientific world, still restricted. However, NASA maintains a website about the
searches and investigations of extraterrestrial life. This topic, therefore, has been gaining recently
many followers, including renowned scientists, philosophers, religious and those who see when of
your awakening more than an opportunity in the search for food of the physical body and the deal of
everyday life but an interesting chance to make our vision of the world grow. The work was concluded
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with the examination of the Arecibo message and the statistical study on the Drake Equation.
Keywords: astrobiology, extraterrestrial life, universe, flying saucers, intelligent life, science and
Drake Equation.
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1.

INTRODUÇÃO

A detecção de ondas gravitacionais, que culminou com o prêmio Nobel de Física em 03 de outubro de 2017, mostrou a capacidade dos cientistas de construírem instrumentos capazes de estudar
processos que ocorrem no cosmos e são extremamente difíceis de serem detectados. Os astrofísicos
americanos Barry Barish, Kip Thorne e Rainer Weiss, nos Estados Unidos, trabalhando no “Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory” (LIGO) usaram o interferômetro a “laser” para medir as
pequenas ondulações no espaço-tempo causadas pela passagem de ondas gravitacionais a partir da
colisão de dois buracos negros. Essas alterações no espaço-tempo foram previstas pelo físico alemão
Albert Einstein (1879-1955) há mais de cem anos. Uma introdução à teoria da relatividade especial
de Einstein pode ser encontrada em STECHHAHN, 2017.
É interessante notar que a Relatividade Geral, teoria por ele formulada em 1915, previa o surgimento e movimento das ondas gravitacionais no espaço. No entanto, ele mesmo alegava que nunca
haveríamos de detectá-las.
Em matéria de crença a própria comunidade científica da época não deu a devida importância
à teoria da relatividade. A Academia Real de Ciências da Suécia o laureou em 1921 com o prêmio
Nobel de física pela teoria do efeito fotoelétrico (STUDART, 2005).
O acaso, a descrença e a fé se constituem na tríade que sempre permeou a ciência; ora construindo teorias e experiências que auxiliaram a sociedade, ora queimando pessoas em fogueiras. O médico e
bacteriologista escocês Alexander Fleming (1881-1955), ao sair de férias, esqueceu acidentalmente seu
material de estudo sobre a mesa. Sua pesquisa se concentrava no estudo de substâncias que combatiam
bactérias em feridas (PEREIRA; PITTA, 2005). Ao retornar ao trabalho, Fleming descobriu uma substância, a
“penicilina”, capaz de destruir diversas bactérias responsáveis pelo surgimento de várias doenças.
A história nos informa ainda que a configuração hexagonal do benzeno foi descoberta graças
a um sonho. O químico alemão Friedrich August Kekulé Von Stradonitz (1829-1896) teve um sonho
em que cadeias longas giravam e se torciam como cobras. Num dado instante, viu uma cobra morder
a sua própria cauda. A colocação das imagens desse sonho em prática permitiu a criação da forma
hexagonal que conhecemos hoje do anel benzênico.
Tais eventos, no entanto, não correspondem a uma descrença ou crença no acaso. Em contrapartida, o astrofísico americano-canadense Lawrence Krauss, um notório cientista da atualidade, no
desejo de popularizar a ciência, e descartar o pensamento religioso para as questões do universo,
formulou a teoria do universo criado pelo acaso e sem um propósito. Em seu livro, A Universe From
Nothing (Um Universo do Nada, em tradução livre) o universo aconteceu por acaso e veio do nada
(KRAUSS, 2012). Segundo ele, o universo se originou de algo instável e que se formou sem uma interferência divina. Tal pensamento se encontra em confronto direto com o universo criacionista. Nele
um princípio inteligente criou o universo, o homem e a vida.

2.

O HOMEM E O RESPLANDECENTE UNIVERSO

Desde o instante em que as primeiras chuvas umedeciam o solo e os clarões e eletricidade
pulsavam em nossa atmosfera, a natureza viu os seres crescerem e povoarem a Terra. Por sua imensa
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diversidade, a questão da origem da vida, gerou profundos mistérios que permearam a mente de
muitos estudiosos e, na atualidade, de físicos, biólogos entre outros pesquisadores.
Durante muito tempo perdurou a ideia de que a vida tivesse uma origem espontânea. Os textos sagrados da Índia falam do surgimento de moscas a partir de sujidades e suor. No entanto, para
os antigos filósofos gregos, a vida era uma propriedade intrínseca da matéria a qual se encontrava
delineada nos escritos de Tales, de Demócrito. Somente com Aristóteles (381- 322 a.C.) houve a síntese das ideias anteriormente desenvolvidas. Reuniu informações de grandes berços da civilização,
tais como, China, Índia e Egito, e formulou a teoria da geração espontânea ou abiogênese. De acordo
com esta teoria, a vida surgiu espontaneamente da matéria bruta e não-viva e era possuidora de um
“princípio ativo” ou “força vital”. Dessa forma, ele explicava o aparecimento de larvas e insetos na
carne em putrefação. A biogênese, contudo, não explica como se dá esse processo de formação de
uma espécie a partir de outra.
A teoria mais aceita pela comunidade científica é a da evolução química. Esta teoria propõe
que a vida surgiu a partir da ligação entre moléculas mais simples, ou seja, devido algumas condições particulares no ambiente. Os cientistas Oparin, Haldane e Miller foram os idealizadores da teoria
da evolução química, na qual moléculas simples formaram outras estruturas maiores e mais complexas, dotadas de metabolismo e capazes de se autoduplicar.
Outras pesquisas sugerem ainda que os organismos que propiciaram a vida na Terra podem
não terem sido formados aqui, mas vindos do espaço.
A panspermia (final do século XIX e início do século XX) afirma que a Terra foi inseminada por
organismos fixados em meteoritos ou outros corpos celestes; estes oriundos de outros planetas, ou
ainda, de outros sistemas solares. Esta teoria recebeu muitas críticas pelo fato da impossibilidade
de sobrevivência desses microrganismos às temperaturas extremas no instante do surgimento do
universo. Nesse contexto, uma proposta mais ousada é a da panspermia dirigida (CRICK, 1981), proposta pelos cientistas Francis Crick (1916-2004), que descobriu a dupla hélice do DNA, e Leslie Orgel
(1927-2007).
Eles sugeriram que seres inteligentes vindos de outras galáxias colonizaram diversos planetas,
dentre eles a Terra. Uma prova da presença desses seres extraterrestres em nosso planeta é a presença de “algumas” moléculas orgânicas e a existência do elemento químico molibdênio.
Esse elemento é muito raro na natureza, porém, essencial para a atuação de certas enzimas e
metabolismo dos seres vivos.

3.

A ASTROBIOLOGIA E A BUSCA DE VIDA FORA DA TERRA

A astrobiologia é a Ciência que estuda a origem da vida no Universo assim como a sua evolução, distribuição e o próprio impacto no cosmos. A interdisciplinaridade desta área permite obter
visões dos fenômenos biológicos num contexto cósmico mais amplo e vasto. Para Borges (BORGES,
1989): “Eu não sei se tem alguém do outro lado da linha, mas ser um agnóstico significa que todas as
coisas são possíveis, mesmo Deus. Este mundo é tão estranho, tudo pode acontecer, ou não aconte-
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cer. Ser um agnóstico me permite viver em um mundo mais amplo, em um mundo mais futurístico.
Isso me faz mais tolerante.”
A maneira de um biólogo analisar essa questão, em geral, vem pelo caminho tradicional qual
seja, anatomia comparativa e paleontológica, bem como ferramentas mais recentes, como as técnicas da biologia molecular.
Há muitas questões sem respostas e que carecem de um conhecimento do ambiente como
um todo. Como surgiu a vida? Como era o ambiente que forneceu as condições para esse acontecimento? Como ocorreu a origem e evolução do nosso planeta, do Sistema Solar, da nossa galáxia, a
Via Láctea, e dos elementos biogênicos desde o Big Bang até o presente momento?
O homem primitivo, um nômade habitante do tempo da Pré-História, se preocupava com as
questões de sua sobrevivência. A busca pelo alimento, abrigo para os dias de muito frio e chuva e sua
imposição de liderança diante daqueles que com ele caminhavam, era na verdade, o seu dia a dia.
Nós, os habitantes do planeta hoje, mostramos que somos capazes de viajar no espaço e alcançar alguns corpos de nosso Sistema Solar. Provamos ainda que somos capazes de alterar o clima
de nosso planeta, extinguir espécies de animais diversos, bem como muitos de nossa própria raça.
Hoje muitas pessoas estão ansiosas para encontrar sinais extraterrestres de vida inteligente e
uma questão vem saindo do foco da ficção científica:
--- Estamos sozinhos?
3. 1.

A Pluralidade dos mundos e a busca por um vizinho distante

Do ponto de vista histórico, a existência de vida fora da Terra é um tema que vem norteando
os pensadores desde as primeiras civilizações. O atraso no conhecimento científico sobre o nosso
sistema solar, os dogmas impostos pelas filosofias então adotadas, entre outros, foram fatores que
geraram teorias e hipóteses completamente diferentes da realidade física.
Estamos agora em um momento único da história humana, quando podemos fazer essas mesmas antigas perguntas usando uma abordagem científica, e estudar
rigorosamente as três grandes questões da astrobiologia: “De onde viemos?”, “Para
onde vamos?” e “Estamos sozinhos?”. Essas questões fundamentais correspondem
às que a humanidade vem se fazendo há milênios, e, provavelmente, fazem parte
do que nos torna humanos. Assim, não há como evitar sermos atraídos por esse
campo de pesquisa. A astrobiologia é, na realidade, uma “metadisciplina” usando
toda ciência útil, onde ela puder ser encontrada. (GALANTE, 2016)

Na Grécia Antiga (~ 1.000 a.C.) os primeiros relatos sobre discussões filosóficas envolvendo o
tema se referem a pluralidade dos mundos. Diversas correntes filosóficas (os pluralistas) defendiam
que a Terra não era um lugar especial e privilegiado. Para os atomistas haveria no Universo infinitos
átomos em condições de formar infinitos corpos celestes com vida ou não. Seguindo em direção
oposta, os singularistas acreditavam que nosso planeta é único e somente ele é capaz de desenvolver a vida.
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Esse debate se estendeu por séculos, até períodos mais recentes, envolvendo eminentes escritores, filósofos, pensadores religiosos e cientistas. Alguns religiosos procuraram conciliar os princípios do Cristianismo com a possibilidade de vida fora da Terra. Assim, até os dias de hoje, muitas religiões organizadas e seitas abordam esse tema nos fundamentos de suas doutrinas (CROWE,
1997). Alguns cientistas, no entanto, trabalhando paralelamente nesse assunto, desenvolveram, nos
séculos XVIII e XIX, diversos telescópios. Herschel, por exemplo, introduziu o conceito de galáxia, a
qual abrigaria as diversas estrelas, planetas entre outros corpos celestes. Mostrou que o nosso Sol
não estava no centro de nossa galáxia.
Figura 1 – Desenho da Via Láctea feito por Herschel. À direita, o telescópio por ele construído.

Fonte: Wikimedia Commons.

Toda essa busca por vida extraterrestre envolveu astrônomos de diferentes épocas e lugares.
Na Holanda, Christiaan Huygens (1629-1695) conseguiu observar os anéis de Saturno e sua lua (Titã).
Hoje, o planeta Saturno, por sua importância, mistérios e beleza continua sendo investigado
pelos astrônomos e astrofísicos em toda a parte do mundo. Seus anéis e sua atmosfera o tornam um
planeta muito diferente da Terra.
Tais anéis são formados por bilhões de partículas, em sua maioria de gelo. Embora possuam
imensos diâmetros, da ordem de milhares de quilômetros, eles são incrivelmente finos, com apenas
10 metros de espessura, em média.
Saturno quando visto pelos telescópios de astrônomos amadores, nos fornece a impressão de
paz e tranquilidade. Contudo, em sua atmosfera ocorrem furacões violentíssimos em face da ausência de superfícies sólidas, como ocorre em nosso planeta.
3. 2.

Corrida espacial: da hegemonia política, militar e econômica à união de forças

A história das guerras no nosso planeta se confunde com a própria existência do homem; ora
tribais, ora entre grupos de milhares de soldados, muitas vezes se propagou por décadas. A disputa
por território, diferenças religiosas, étnicas e econômicas tem sido, em geral, a motivação principal.
Tristemente, guerras perduram até hoje.
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No entanto, corroborando as motivações acima elencadas, houve um confronto entre duas
nações soberanas de nosso planeta que ficou conhecido como “Guerra Fria”.
A Guerra Fria teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, EUA,
e a União Soviética, URSS, iniciam uma disputa pela hegemonia política, militar e econômica entre
as nações. Por um lado, a União Soviética com um sistema socialista, de outro, os Estados Unidos,
defendendo a expansão do sistema capitalista. E, num período que oscila entre 1945 até 1989, tais
potências tentaram implantar em diversos países os seus sistemas políticos e econômicos.
Um fato interessante dessa disputa foi a “Corrida Espacial”. Uma competição travada entre os
EUA e a URSS no que se refere à conquista do espaço. Ambos buscavam obter avanços no campo
da astronáutica para alcançar sua soberania. Dessa forma, no ano de 1957, a URSS lança o primeiro
foguete ao espaço, SPUTNIK. Em tal nave, não tripulada por homens, se encontrava um cão, o qual
se tornou o primeiro ser vivo a atingir o espaço. Por seus muitos investimentos, a corrida espacial
continuou e em 1969 o mundo viu pela televisão a chegada do homem à lua pelos americanos.
Em 17 de julho de 1975 ocorreu um encontro histórico. A nave soviética “SOYUZ” e a norte-americana “APOLLO” se conectaram em órbita no espaço. Este evento é considerado como um marco
oficial do fim da corrida espacial entre os EUA e a URSS. A missão, chamada de “Programa de Teste
Apollo-Soyuz”, permitiu a conexão das duas naves, em órbita no espaço, e a transferência de tripulação de uma cápsula para a outra. Este evento forneceu um imenso progresso para a exploração do
espaço e busca por novas fronteiras e estudo do universo. Atualmente, a NASA, agência do Governo
Federal dos EUA, fundada em 1958, é a mais poderosa e principal responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração do espaço.
Figura 2 – Imagem (concepção artística) ilustrando o encontro entre a nave soviética “SOYUZ” e a norte-americana “APOLLO” em órbita
no espaço (1975).

Fonte: Wikimedia Commons.

3. 3.

Noite oficial dos O.V.N.I.S e o caso Roswell

No Brasil, há três décadas, objetos voadores não identificados foram perseguidos por aviões
caça da Força Aérea Brasileira (FAB) nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Tal evento foi relembrado em matéria exibida no programa FANTÁSTICO da Rede Globo em 22 de maio de 2016.
O incidente ocorreu na noite do dia 19 de maio de 1986 e ficou conhecido como “A noite oficial
dos OVNIs no Brasil”.
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Na ocasião, o próprio Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Octávio Moreira Lima se pronunciou
sobre o ocorrido.
Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um
processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando
sem um plano de voo aprovado etc. Mas, quando se comprova que é algo diferente
as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram
vários objetos não identificados. (LIMA, 1986 apud REDE GLOBO, 2016)

O avistamento teve início nas proximidades da cidade de São José dos Campos (SP), quando,
por volta dos 18:30h, a torre de controle do aeroporto da cidade observou dois objetos voadores
luminosos de cor alaranjada. Em seguida, vários pontos luminosos também foram detectados pelo
Centro de Controle de Aproximação do aeroporto de São Paulo (SP).
Os objetos também foram vistos pelo Coronel Ozires Silva, que chegava a São Paulo (SP), vindo
de Brasília (DF) a bordo de um avião Xingu, em companhia do comandante Alcir Pereira da Silva.
A Força Aérea Brasileira (FAB) foi acionada e foram enviados três caças F-5E e três aviões Mirage para o local. “O Tenente Cléber Caldas marinho, que pilotava um dos F-5, perseguiu durante
vários minutos um dos objetos que emitia uma luz vermelha intensa. Apesar de atingir o limite de
velocidade de seu avião, isto não foi suficiente para permitir uma maior aproximação, o que o levou
a abandonar a perseguição. (FRAGA, 2012)
Documentos de muitos outros casos relatados no Brasil estão disponíveis no website da revista UFO, em www.ufo.com.br, inclusive, documentos sobre a “Operação Prato”, conduzida pela Força
Aérea Brasileira (FAB) no litoral do Pará, em 1977. A revista UFO foi fundada pelo pesquisador ufólogo
e professor de química Ademar José Gevaerd em Campo Grande (MS), em março de 1988.
Ainda que os órgãos de governo, tanto no Brasil como em outros países, não confirmem oficialmente, a partir dos casos aqui relatados, considerando as pessoas, organizações envolvidas e
documentos disponibilizados, a visita de seres extraterrestre ao nosso planeta pode ser considerada
ao menos “uma possibilidade real”.
A busca por respostas sobre a existência de vida em outros planetas não é um interesse apenas no Brasil. Vários são os casos relatados pelo mundo a fora, dando conta do aparecimento de
objetos voadores não identificados (OVNIs).
Um dos casos mais famosos teria ocorrido em julho de 1947, na cidade de Roswell, no estado
do Novo México, nos Estados Unidos (Wikipedia.org/wiki/Caso_Roswell).
No “incidente de Roswell”, segundo consta, um fazendeiro teria encontrado peças metálicas de
um equipamento voador desconhecido.
A Força Aérea Americana (AAF) teria resgatado o material e posteriormente afirmado que se
tratava de um balão meteorológico. No entanto, investigações paralelas afirmam que não só os restos da aeronave teriam sido resgatados, mas também quatro corpos de indivíduos extraterrestres.
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O fato é que, até os dias atuais, o incidente é relembrado em livros, filmes, matérias de revistas
e programas de televisão.
De acordo com a página eletrônica ufologiabr.com.br, o caso Roswell teria sido o ponto de
partida para o Projeto Livro Azul, do governo americano, o qual foi encerrado em 1970. O projeto
recebeu 12.618 relatos de avistamentos de OVNIs, dos quais cerca de setecentos permanecem como
“não identificados”. A galeria completa dos documentos do projeto pode ser vista (UFOLOGIABR,
2017).

4.

A BUSCA POR UMA NOVA TERRA

Se olharmos para o céu à noite veremos bilhões de estrelas. Sendo o universo extremamente
grande é praticamente inevitável se perguntar, se, em meio a este turbilhão de estrelas e galáxias,
existem outras formas de vida além da Terra. No entanto, um dos caminhos para se detectar vida
extraterrestre é procurar por um planeta similar ano nosso. E os cientistas da atualidade nunca estiveram tão perto de realizar esta façanha.
A “Missão Kepler” teve início em 2014 e, em sua busca pela exploração do universo, lançou a
sonda Kepler com a finalidade de se encontrar planetas que orbitem estrelas muito brilhantes.
O nome Kepler, associado à esta missão, é uma homenagem ao astrônomo alemão Johannes
Kepler (1571-1630) criador da chamada “Leis de Kepler” que envolve o movimento dos planetas em
nosso sistema solar.
Para a NASA a “Missão Kepler” tem como objetivo principal:
I.

Determinar a quantidade de planetas com características semelhantes às encontradas
na Terra, de modo que tenham condições de serem habitáveis;

II.

Determinar o tamanho e a forma de suas órbitas;

III.

Quantificá-los, ou seja, determinar quantos planetas similares ao nosso orbitam
estrelas;

IV. Estudar as estrelas que formam tais sistemas e seus constituintes.
A sonda Kepler, que viaja em nossa galáxia, tem um fotômetro (aparelho que mede a intensidade de uma dada fonte luminosa), de quase um metro de abertura, com espelhos e detectores. Sua
massa é de uma tonelada.
A Sonda (telescópio espacial) Kepler foi lançada em 06 de março de 2009, no Cabo Canaveral,
nos Estados Unidos. Custou mais de meio milhão de dólares e levou 25 anos para ser construída. Em
um mês ela já estava pronta para captar imagens. Tais imagens foram analisadas pelos astrofísicos
envolvidos nessa missão.
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Figura 3 – Imagem (concepção artística) do Telescópio Espacial Kepler.

Fonte: NASA.

Cada ponto brilhante encontrado na tela representa a presença de uma estrela. O Kepler estava direcionado para uma constelação chamada CYGNUS, o Cisne. Tal constelação, a de Cisne, pode
ser visualizada a olho nu, no Hemisfério Norte, numa noite de verão. Se colocarmos em nossa frente
um disco de cerca de 20 cm de diâmetro, e a um metro de distância de nós, teremos uma ideia da
região do espaço analisada pelo telescópio Kepler. E nessa pequena área do céu existem 4,5 milhões
de estrelas. Isto somente em nossa galáxia.
Muito embora se procure por planetas, e principalmente, por aqueles que possam abrigar vida
como o nosso, o Kepler só pode detectar e fotografar estrelas. Sendo os planetas muito menores e
menos brilhantes que as estrelas, esta tarefa se torna muito complexa.
Quando um determinado planeta se posiciona entre uma fonte de luz intensa (estrela) e o
telescópio, este detecta uma diminuição na intensidade luminosa.
Quanto maior o planeta, maior a variação da intensidade luminosa. Tal detecção é praticamente impossível de ser detectada a olho nu (um exemplo é descrito na Figura 4).
Figura 4 – Imagem ilustrando uma borboleta passando em frente a um refletor de luz. Devido à luz intensa, simplesmente não conseguimos observá-la quando esta se encontra posicionada exatamente em frente ao refletor. No entanto, sua presença causa uma diminuição na intensidade da luz observada. Tal diminuição é possível de ser detecta usando-se modernos aparelhos.

Fonte: elaborado pelos autores.

Contudo, se a luminosidade da estrela for disposta em um gráfico (Luminosidade versus tempo) esse evento será descrito por uma diminuição de seu valor num certo intervalo de tempo.
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Desde seu início de atividade, o Kepler detectou variações no brilho de algumas estrelas. Em
apenas um mês e meio ele descobriu cinco novos planetas, tais como o Kepler-7b, um exoplaneta
que orbita a estrela Kepler-7. Tal planeta é um gigante gasoso maior que qualquer planeta de nosso
sistema solar (possui 1,5 vezes o tamanho de Júpiter).
Com o passar dos meses, o número de planetas encontrados pela sonda Kepler cresceu muito;
de modo que 15 meses após seu lançamento o Kepler já havia encontrado cerca de 700 planetas em
nossa galáxia.
Ele mostrou que em nossa galáxia há planetas bem menores que a Terra, bem como, maiores
que o nosso maior planeta, Júpiter. Estrelas e planetas encontrados pela sonda Kepler são fascinantes. Alguns planetas orbitam duas estrelas, ou seja, possuem dois sóis os iluminando. Mas se quisermos encontrar um planeta que possua vida em sua superfície devemos buscar por aquele que tenha
características similares ao nosso. Não estaremos, contudo, livres da seguinte questão:
--- Quais são os pré-requisitos para a vida?
Figura 5 – Representação da intensidade da luz em termos do tempo em dias. Observando o gráfico nota-se que a estrela se tornou
menos brilhante por um curto período de tempo.

Fonte: elaborado pelos autores.

Essa pesquisa deve se iniciar num lugar onde sabemos, com certeza, que há vida. O nosso
próprio planeta. No website da NASA, vinculado à “Astrobiologia” se encontram as publicações do
astrogeofísico Dr. Chris McKay, Astrobiólogo da NASA (McKay, 2018). Dele são as palavras: “Nunca encontramos um organismo na Terra, mesmo nos lugares mais secos e mais frios que estivemos, nunca
vimos um organismo sobreviver sem água em estado líquido”.
Vapor de água em nuvens de gás no espaço já foram detectados. No entanto, a água em forma
líquida é muito mais difícil de ser encontrada. Se o planeta estiver muito afastado do sol, a água congela; e, caso esteja muito perto do Sol a água evapora. O planeta deve estar numa região chamada
“zona habitat” a qual não é quente ou fria demais.
Outro aspecto importante se refere à velocidade com que o planeta orbita seu sol. Planetas
muito próximos à estrela dão uma volta em torno da mesma em um tempo menor em relação a
outros mais afastados. Por vezes, em semanas ele completa uma volta em torno da estrela. Se ele
estiver mais afastado da estrela ele levará mais tempo (terá um período maior). Assim, um planeta
que completa uma volta a cada 10 anos em torno de sua estrela está muito afastado da mesma. Os
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cientistas procuram por planetas que têm um período de translação equivalente ao da Terra, ou seja,
em torno de 1 ano.
Em 05 de dezembro de 2011 finalmente a sonda Kepler chegou muito próximo de sua principal missão. Ele encontrou o primeiro planeta em uma zona habitável, o chamado Kepler-22b. Tal
planeta fica a mais de 600 anos-luz de distância da Terra e orbita uma estrela semelhante ao nosso
Sol (estrela de classe G) com período em torno de 290 dias. Os estudos revelam que ele é um planeta
que tem um oceano muito profundo e pode abrigar vida; mas ele possui o oceano cobrindo toda a
sua superfície.
Mas o que os cientistas realmente desejam é encontrar um planeta de tamanho similar ao da
Terra, ou seja, com possibilidades de ter oceanos e continentes.
A Dra. Natalie Batalha é uma astrofísica da Divisão de Ciências Espaciais da NASA e trabalha
desde o início da Missão Kepler. Estuda as estrelas e a detecção e compreensão dos planetas em nossa galáxia. Liderou a pesquisa que culminou com a descoberta da Kepler-10b (2011), bem como, da
primeira confirmação da missão de um planeta rochoso fora do nosso sistema solar. Hoje, ela trabalha no estudo das populações de planetas de nossa galáxia com base nas descobertas do telescópio
Kepler. No website da NASA, vinculado à “Astrobiologia” se encontra um breve resumo das atividades
da astrofísica Dra. Natalie Batalha (BATALHA, 2018). Segundo a pesquisadora: “Em torno de 900, dos
planetas candidatos, são chamados “superterras”, ou menores. Uma “superterra” chega a ter o dobro
do raio da Terra. O que o grande número de exoplanetas nos mostra é que planetas pequenos, planetas como a Terra, podem ser comuns”.
Finalmente, orbitando a estrela KOI-701 foi encontrado um planeta muito semelhante à Terra.
É um quarto planeta (701-04), está a 1.200 anos-luz de distância e orbitando esta estrela, numa zona
habitável; ele é somente um pouco maior que o nosso, cerca de 40% maior. Acreditam os pesquisadores que pode ser o primeiro planeta similar ao nosso e orbitando uma estrela muita parecida com
o nosso Sol.
Assim, o telescópio Kepler descobriu um planeta pequeno o suficiente para ter uma superfície
rochosa e grande o bastante para conter água na forma líquida. Esse planeta encontrado pode ter
montanhas, desertos e oceanos, bem como formas de vida tão diversificada como as do nosso planeta. No entanto, o fato deste planeta ser cerca de 40% maior que o nosso, os efeitos da gravidade
atuariam no sentido de gerar animais mais fortes para suportar essa ação gravitacional.
A sonda Kepler está fornecendo uma gigante ferramenta de pesquisa e, graças a ela, hoje sabemos que há diversos mundos onde pode haver vida extraterrestre. Os cientistas estimam que uma
em cada seis estrelas de nossa galáxia possuem um planeta similar à Terra e 17 milhões de planetas
com dimensões similares às da Terra em nossa galáxia.
O telescópio Kepler ainda se encontra sondando espaço e mostrou que planetas como o nosso são comuns em nosso derredor.
Estendendo ainda o resultado dessas observações para as outras regiões mais distantes do
universo alguns pesquisadores inferirem que não estamos sós no universo.
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5.

HÁ SINAIS DE VIDA INTELIGENTE EXTRATERRESTRE? – A MENSAGEM DE
ARECIBO

O maior rádiotelescópio do mundo, Arecibo, possui 300 metros de diâmetro, e está localizado
em Porto Rico. Este tipo de telescópio, contrariamente aos telescópios ópticos, não operam com
imagens. Ele envia e recebe sinais de rádio. Um sistema de alimentação, o qual está localizado no
foco da antena, transfere o sinal para o receptor. A informação da fase e comprimento de onda é, no
entanto, preservada.
Em 16 de novembro de 1974 o rádiotelescópio de Arecibo enviou uma mensagem para um
aglomerado de estrelas chamado “M13”. Tal mensagem foi construída pelo astrofísico americano
Frank Drake (DRAKE, 2017) e pelo astrobiofísico Carl Sagan cuja missão se encontra descrita a seguir:
Em 16 de novembro de 1974, a “mensagem de Arecibo” foi transmitida para o espaço na direção do aglomerado globular de estrelas M13 a 25.000 anos-luz daqui. A
mensagem foi desenhada por Frank Drake, com a ajuda de Carl Sagan, entre outros,
e embora sua finalidade principal era demonstrar as capacidades do equipamento
instalado recentemente no telescópio de rádio atualizado, constitui também uma
tentativa de contato com extraterrestres inteligência. (Texto extraído do “site” oficial do Observatório de Arecibo em Porto Rico).
Figura 6 – Imagem do rádiotelescópio ARECIBO em Porto Rico

Fonte: Arecibo Observatory

A mensagem era de 1679 pulsos formulados em código binário (formados por números 0 e 1)
numa frequência de 2380 MHz. A motivação para a mensagem conter 1679 pulsos vem do fato desse
número ser um número semiprimo, ou seja, é formado pelo produto de dois números primos (23 e
73). Assim, o número 1679 foi escrito em forma decimal e alinhado conforme a configuração dada
na Figura 7, a seguir.
Um aspecto muito interessante é que a conversão desse número em 23 colunas e 73 linhas se
converte num desenho com diversas características.
Podemos, dessa forma, constatar um padrão gráfico formado pelos números 0 e 1. Convertendo em quadrados negros o número 1 e em quadrados vazios o número 0 a imagem torna-se
evidente (vide item 1 da Figura 7). Recentemente, em entrevista para o jornal “Folha de São Paulo”
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o astrofísico Frank Drake afirma: “Íamos inaugurar aquele colosso e me pediram para organizar uma
cerimônia grandiosa”, ele contou. “Bem, para tanto era preciso um momento memorável. E o que
poderíamos fazer de mais espetacular? Mandar uma mensagem!”. (DRAKE, 2017)
Em 14 de agosto de 2001, surgiram dois novos desenhos em plantações (“Crop Circles”) na Inglaterra. Um deles dava a ideia do rosto de um humanoide, o outro, chamou muito a atenção devido
ao fato que era uma imagem muito semelhante a mensagem de Arecibo de 1974.
Figura 7 – Ao centro, a mensagem de Arecibo encaminhada à constelação de “M13”. À esquerda a configuração da mensagem em
números binários e, à direita, a resposta supostamente recebida. Para as duas imagens à direita temos que uma é o espelho da outra.

Fonte: elaborado pelos autores.

Para esta imagem particularmente discutiremos as semelhanças e diferenças nos itens 1 a 8,
a seguir. Os dois desenhos à direita estão numerados de 1 a 8 na parte central da Figura 7, e têm a
seguinte representação:
1.

Da esquerda para a direita (na figura central), temos os números de 1 a 10 em representação
binária. Os quadrados brancos representam o “0” e os escuros o “1”. Sobre os quadrados
verdes são descritos os números. Sendo, por exemplo, o número 1, em decimal, escrito
como 001 em notação binária. Observamos dois quadrados brancos e um escuro sobre o
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quadrado verde. No caso do número 2, em linguagem binária é escrito como 010. Dessa
forma vemos um quadrado branco, um escuro e um quadrado branco sobre o quadrado
verde. Tal imagem se encontra à esquerda do número 1 em binário, na figura. Como há
na figura sempre três quadrados sobre cada quadrado verde, quando o número exige 4
dígitos (como é o caso dos números 8, 9 e 10 quando escritos em representação binária),
o quarto dígito é colocado, nesta imagem, à esquerda. No caso da imagem à direita temos
a mesma sequência de números.
2.

O segundo desenho representa os elementos químicos para a constituição de vida.
Observando da direita para a esquerda temos cinco números. Eles representam os
números atômicos do hidrogênio (1), carbono (6), nitrogênio (7), oxigênio (8) e fósforo
(15), todos em código binário. O número decimal 15, por exemplo, escrito em binário é
1111 e está representado na figura 7 por 4 quadrados à esquerda sobre um quadrado
da mesma cor. Para a figura à direita, temos a mesma representação, no entanto, foi
acrescentado e elemento químico Silício.

3.

Representa a fórmula das moléculas de açúcar e bases de nucleotídeos do DNA humano.
Na imagem à direita, a composição de nucleotídeos permaneceu, porém, com número
diferente do nosso.

4.

A seguir, temos a representação da nossa dupla hélice do DNA junto a uma barra vertical
que denota o número de nucleotídeos no DNA. À direita, foi representado um DNA
diferente do nosso.

5.

Desenho representando um ser humano, com cabeça, dois braços e duas pernas. À
esquerda temos um valor binário que corresponde à população do planeta Terra na
época em 1974 (4,29 bilhões de pessoas). No lado direito da forma da representação
humana temos a informação da altura média de uma pessoa. À direita, no desenho sobre
as plantações, temos uma representação de anatomia menor que a humana, porém, com
grande caixa craniana. Eles medem cerca de 1,2 metros de altura e têm um a população
de 21,3 bilhões.

6.

Abaixo do homem temos uma representação de nosso sistema solar. O planeta Terra
aparece em destaque, ligeiramente acima dos demais planetas. À direita, no desenho
sobre as plantações na Inglaterra, o sistema solar tem seis planetas orbitando uma
estrela menor que o nosso Sol. Eles habitam o 3°, o 4° e o 5° planeta de seu sistema solar
(observando, da direita para a esquerda, a imagem abaixo dos pés do humanoide).

7.

Mostra a forma dos radiotelescópios. O de Arecibo tem uma estrutura em forma de curva.
O caminho da radiação que vem do espaço tema forma da letra “M”. Tal radiação acaba
convergindo para o ponto focal. E, finalmente, o desenho do telescópio encontrado nas
plantações inglesas é bem mais complexo.

8.

Há duas linhas de mensagem (parte final da final da figura) em número binário. Tal
sequência representa o número 10010111111. Ela deve ser lida da esquerda para a direita
e de cima para baixo. Para uma melhor visualização e entendimento, mostramos a última
imagem tomada como espelho, ou seja, ela girada de 180° em torno de um eixo vertical
(vide figura 8, a seguir).
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Figura 8 – A sequência binária 10010111111 tem a representação decimal 2430. Tal valor

Fonte: elaborado pelos autores.

Como podemos observar, quadrados escuros representam o 1, e os brancos o número 0. Toda
esta representação se encontra, neste caso, desenhada à direita do quadrado vermelho. O número
binário desta sequência 10010111111 corresponde ao número decimal 2430. O produto 2430 por
12,6 cm (comprimento de onda empregado) resulta em 30.618 cm, que é aproximadamente 1.000
pés (diâmetro do prato da antena de Arecibo). Assim, tais números, na região inferior da figura, dizem respeito às características da origem da mensagem de Arecibo enviada ao espaço pelo telescópio em 1974.

6.

A EQUAÇÃO DE DRAKE

O mundo quântico, campo onde atuam as partículas que constituem a matéria, é descrito,
em uma dada escala de energia, pela mecânica quântica (GRIFFITHS, 2005). Nela, os observáveis da
natureza, tais como, a energia e o momento das partículas são descritos por operadores que via de
regra não comutam. Tais estudos, que tiveram sua origem no início do século XX, se estenderam
alcançando extensões mais complexas e outras áreas do conhecimento. Uma introdução à mecânica
quântica em espaços não-comutativos pode ser encontrada em STECHHAHN, 2016.
O físico Werner Heisenberg (1901 a 1976) construiu uma das formulações para a mecânica
quântica. Implementou em seus trabalhos um dos princípios básicos da mecânica quântica, que
levou seu nome, qual seja, o Princípio da Incerteza de Heisenberg. Segundo este princípio, a posição
e a velocidade de um elétron não pode ser medida com precisão infinita. Há, nesta teoria, uma probabilidade de se encontrar o elétron em uma dada posição.
A natureza probabilística da natureza quântica foi muito questionada por alguns físicos famosos, dentre eles Albert Einstein (1879 a 1955). Ficou famosa sua frase: “Deus não joga dados com o
universo”. No entanto, para o físico Max Born, as ondas de elétrons são ondas de probabilidades. Segundo ele há regiões do espaço com maior ou menor probabilidade de se encontrar uma partícula
como o elétron. Quando maior essa região do espaço maior a incerteza em sua velocidade.
Para Heisenberg, a indeterminação é própria do mundo quântico; e nas palavras do famoso
físico inglês Stephen Hawking no livro O Universo numa casca de noz: “Na mecânica quântica, uma
partícula não possui uma posição ou velocidade bem definida, mas seu estado pode ser representado pelo que se denomina função de onda. Uma função de onda é um número em cada ponto do
espaço, que indica a probabilidade de a partícula ser encontrada naquela posição”. (HAWKING, 2001,
p.106)
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Essa questão de probabilidade também aparece na famosa equação de Drake (DRAKE, 2017) a
qual é, há meio século, uma das mais intratáveis e incertas em ciência.
A Equação de Drake é uma tentativa de se estimar, usando variáveis que

seriam relevantes, o
número de civilizações inteligentes que possam existir na Via Láctea e que utilizem radioastronomia,
ou seja, que sejam capazes de efetuar uma transmissão de sinais de rádio. Para Drake esse número é
representado por N e dado pela seguinte expressão:

onde
número total de estrelas na via Láctea.
fração de estrelas que possuam planetas.
número médio de planetas de um dado sistema solar que é ecologicamente adequado à
vida.
fração de planetas adequados nos quais a vida (“life”) realmente existe
fração de planetas habitados nos quais há vida inteligente.
fração dos planetas nos quais os seres inteligentes desenvolvem tecnologia de comunicação avançada.
fração da vida de um planeta que possua uma civilização técnica (“Life”).
Podemos inicialmente fazer uma primeira estimativa no sentido de se encontrar um valor para
o número de civilizações, N. A astrofísica possui um valor estimado para N*, ou seja, de 400 bilhões
de estrelas em nossa galáxia. Em cálculos teóricos, no estudo de estrelas duplas e cálculos em movimentos de estrelas próximas podemos estimar que a fração de estrelas que possuem planetas é
de 25%. Dessa forma, temos fp=1/4. Em nosso sistema solar temos vários planetas, com suas luas,
que podem ser adequados à vida. Assim, vamos estimar que em média os sistemas solares de nossa
galáxia têm 2 planetas em condições de sustentar a vida, i.e., ne=2. Num planeta em que as condições para a existência da vida existam, as moléculas se formam prontamente ou espontaneamente.
Em nosso planeta, assim que as condições ideais se estabeleceram, a vida surgiu de forma bastante
rápida. Vamos estimar, que para conjunto de planetas, num dado sistema solar, a fração de planetas
adequados nos quais a vida existe é a metade. Logo, podemos sugerir fl=2..
Agora vem uma questão bastante difícil. Estimar a fração de planetas habitados nos quais há
vida inteligente é não trivial. Uma série de diferentes conflitos, tais como, questões de cunho religioso, guerras, epidemias, entre outros, ora contribuíram para o atraso, ora para o avanço da inteligência
e sobrevivência humana. Estendendo para outros mundos com vida essas ações caóticas e improváveis é possível que os planetas com vida inteligente tenham percorrido caminhos diferentes do
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nosso, aqui na Terra. Suponhamos, finalmente, que o produto dos dois fatores dessa expressão seja
da ordem de

i.e., somente 1% dos planetas habitados produzam uma civilização técnica (vida inteligente
com tecnologia avançada).
O último termo, fL, pode ser estimado com a seguinte pergunta:
---- Que percentagem do tempo de vida de um planeta é marcada pela presença de uma civilização técnica?
O planeta Terra tem 5 bilhões de anos e a radioastronomia existe a apenas algumas décadas.
Dessa forma, se nós não nos autodestruirmos, podemos fazer uma estimativa para fL como sendo a
razão entre algumas décadas (aqui sugerido 50) por alguns bilhões de anos. Portanto,

O produto de todos esses fatores resulta o valor estimado
N~10
ou seja, supostamente apenas dez civilizações em nossa galáxia capazes de receber e transmitir sinais de rádio. Esse número é bastante pequeno. E levando em conta a possibilidade dessas
civilizações avançadas terem o poder de se autodestruírem, esse número pode ser bem menor. E
como muitos acreditem, talvez não haja ninguém em nossa galáxia para a gente conversar.
Figura 9 – Numa estimativa no sentido de se encontrar um valor para o número de civilizações com tecnologia avançada em nossa
galáxia resultou em N da ordem de 10. Estamos sós?

Fonte: elaborado pelos autores.
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Vamos supor, no entanto, uma outra condição. Consideremos agora que apenas 1% das civilizações aprenderam a viver com a alta tecnologia e a sobreviver a escala de tempo bastante grande.
Dessa forma, o último termo da expressão de Drake seria

e o número de civilizações avançadas N em nossa galáxia seria:
N~1.000.000
ou seja, da ordem de milhões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observar o céu à noite, longe das luzes da cidade, é simplesmente deslumbrante. Os pontos
de luz cintilantes representam as estrelas e, em torno de muitas delas, orbitam planetas.
Neste trabalho foi mostrado que os sinais de vida, simples como os que tivemos em nosso
planeta em seus primórdios, já não são mais objetos de hipóteses ou de filosofias que mergulham
num mar de ideias sem provas.
Satélites são lançados no espaço nos trazendo imagens nunca antes vistas. E não bastasse o
grande número de fotografias coletadas pela NASA e por pesquisadores trabalhando isoladamente
em imensos telescópios no alto de uma montanha, o projeto SETI (“Search for Extra-Terrestrial Intelligence”) utiliza o grandioso radiotelescópio de Arecibo na busca por sinais de rádio emitidos do
espaço.
Todo esse esforço em face de uma questão humana bem íntima.
Um profundo mistério ainda envolve o céu e chão de nossa esfera azul. Nosso planeta tem
água líquida, temperaturas amenas e regiões de solo fértil. Vimos pulsar a vida no bater das asas de
aves que sobrevoam o céu, nos coloridos peixes do mar, nas árvores frondosas da vegetação tropical
que se une a um imenso jardim. Toda essa luz, que realiza a fotossíntese, faz as pétalas das flores se
abrirem e surgir o perfume.
Em diversas cidades ainda perseguimos em vão um disco de luz no céu que hora surge aqui
e ali.
Para a comunidade científica em geral, em face das distâncias astronômicas, é praticamente
impossível a chegada de seres extraterrestres à Terra. Para os ufólogos, no entanto, os descrentes não
conhecem a tecnologia avançada de tais civilizações.
Vimos nos cálculos da equação de Drake que há uma contradição aparente entre o que queremos acreditar e o que realmente existe. Os cálculos mostram que podemos ter uma alta probabilidade de existência de civilizações extraterrestres em nossa galáxia, mas, no entanto, isto colide com
a falta de evidências para o contato com estas civilizações.
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Podemos ainda afirmar que, ser um agnóstico nos colocaria numa posição mais tranquila.
Diante de nossa pequenez, falta de tecnologia e recursos para colocar a prova tal questão: simplesmente não devemos expressar opinião ou gastar tempo em tal tarefa.
A história nos mostrou a vida de lutas de eméritos cientistas. Muitos deles foram corajosos,
desafiadores das antigas leis e de poderosos monarcas. E nas palavras de Galileu (PEDROSO, 2009):
“Considero-me feliz por ter encontrado tão grande aliado na busca da verdade. É realmente lamentável que haja tão poucos que pugnem pela verdade e estejam prontos a abandonar as falsas filosofias. Mas este não é o lugar para lamentar as misérias do nosso tempo.”(Trecho da carta enviada por
Galileu a Kepler).
Estamos a mais de 400 anos da construção da primeira luneta por Galileu Galilei. Tais objetos,
que culminaram, graças à busca de alguns pelo desconhecido, com o gigantesco telescópio de Arecibo, nos aproximaram das estrelas e tornaram as mesmas mais próximas de nós.
Hoje podemos ver com mais plenitude essas distantes luzes do universo, na esperança que um
dia alguém possa ver as nossas.
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UMA REVISÃO DE LITERATURA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
NAS ORGANIZAÇÕES SUAS DIFICULDADES E INOVAÇÕES
Daiene Soares Abreu, Maria de Fátima Campos, Mariete Bezerra da Silva, Suelânia
Cristina Gonzaga de Figueiredo

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo apresentar a importância da área de Recursos Humanos, suas
dificuldades e inovações dentro das organizações, de acordo com os dados obtidos em pesquisas
bibliográficas, livros e revistas eletrônicas, que tem por intuito identificar alternativas de estratégia
para o crescimento das empresas. Para tanto o modelo teórico estudado se apresenta como
ferramenta para miniminar as dificuldades que o RH enfrenta, em meio às constantes mudanças
e inovação. Os resultados do esperado e que o colaborador realmente vista a camisa da empresa e
juntos cresçam, pois assim os dois lados serão beneficiados.
Palavras-chaves: Profissional, Organizações, Clima Organizacional.

ABSTRACT
This paper aims to present the importance of the Human Resources area, its difficulties and innovations
within the organizations, according to the data obtained in bibliographical research, books and electronic
journals, whose purpose is to identify alternative strategies for the growth of companies. For this, the
theoretical model studied is a tool to minimize the difficulties that HR faces, amid constant changes and
innovation. The results of the expected and that the employee really wear the shirt of the company and
together grow, as well so the two sides will benefit.
Keywords: Professional, Organizations, Organizational Climate.
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1.

INTRODUÇÃO

Desde os anos de 1980, quando avança a globalização econômica o discurso dos gurus da
administração, condicionado mudanças na organização do trabalho em razão das inovações tecnológicas e organizacionais, passou a enfatizar a necessidade de se adotarem novas diretriz na gestão
de Recursos Humanos, assim como a importância da qualificação profissional para competitividade
das empresas (Fleury et al.,1990).
Os profissionais da área de Recursos Humanos são agentes de mudanças, mas para que as mudanças aconteçam, os empresários devem compreender a essência do papel dessa área que, vai muito além de contratar pessoal e que não pode carregar sozinha a missão de reter talentos. E enquanto
visualizarem que a missão do mesmo é apenas selecionar, as empresas estarão apenas obtendo um
custo em manter o setor, pois o investimento para manter um setor de RH é alto para não o aproveitar como ferramenta nas decisões gerenciais. Na maioria das vezes se contratam bons profissionais,
com salários não baixos, cheios de ideias e iniciativa para trabalharem com apenas um subsistema
da área, perdem de aproveitar o máximo seus potenciais, que por sua vez ficam impossibilitados de
impulsionar o desempenho e aproveitamento dos demais colaboradores.
Portanto com base nos conhecimentos obtidos, procura-se mostrar a importância dos Recursos Humanos nas organizações sejam elas grandes ou pequenas com suas dificuldades e inovações.
O objetivo deste trabalho é Identificar a importância do RH nas organizações e distinguir quais
as dificuldades e inovações neste setor através de revisões bibliográficas. O trabalho se utilizou da
pesquisa bibliográfica, a qual pode ser encontrado em fontes de internet, artigos e livros periódicos.
O resultado encontrado nas pesquisas bibliográficas, mostrou que as empresas devem investir
mais em seus colaboradores, pois hoje as inovações têm sido bastante abrangentes nesta área com
novas tecnologias.

2.

HISTÓRICO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

As atividades de gestão de recursos humanos surgiram no inicio do século XX, apresentando
uma evolução significativa a partir da década de 20, (Morales 2002). O fortalecimento do movimento sindical surgiu como um instrumento de defesa dos trabalhadores e das situações negativas de
ordem econômica e social, contribuindo para o desenvolvimento da administração de pessoas naquela época.
O processo histórico da área de recursos humanos demonstrou que o período posterior à Segunda Guerra Mundial fortaleceu o poder dos sindicatos, situação que pressionou a área de recursos
humanos a preocupar-se mais com as condições de trabalho e a relação com os empregados, marcando a transição do departamento de pessoal para o departamento de relações industriais (DUTRA,
2011).
Segundo Gil (2001, p. 20) nos anos de 1960, sobre forte influência da abordagem sistêmica, a
área de Recursos Humanos-RH sofreu nova transformação e passou a se chamar administração de
recursos humanos. “Assim, observa o aparecimento da Administração de RH deve-se à introdução
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de conceitos originários da Teoria Geral dos Sistemas à gestão de pessoal”. Esta abordagem trouxe
a visão de que a empresa é um conjunto de partes inter-relacionadas, sendo maior que a soma das
suas partes.
Nesse contexto, as mudanças ocorridas nos anos de 1980, alimentadas pela globalização, deram impulso à chamada gestão de pessoas, que passou a considerar as pessoas como parceiras na
geração de vantagem competitiva para a organização. A gestão de pessoas se consolidou no meio
organizacional, ficando também conhecida como gestão de talentos, gestão do capital humano ou
gestão do capital intelectual (GIL, 2001).
Para Dutra (2011), ficou claro que a administração científica condicionou a gestão de pessoas
durante todo o século 20. A administração Cientifica tinha em sua essência o intuito de aplicar a
ciências a administração. Possui ênfase nas tarefas, buscando eliminação do desperdício da ociosidade operária e a redução dos custos de produção. Com o objetivo de garantir uma melhore relação
custo/benefício ao sistema produtivo da empresa da época.
A Gestão de Pessoas é uma área muito sensível á mentalidade que predominam nas organizações. Ela é contigencional e situacional, pois dependem de vários aspectos como a cultura que existe
em cada organização, a estrutura organizacional adotada, as características do contexto ambiental,
o negócio da organização, a tecnologia utilizada, os processos internos e uma infinidade de outras
variáveis importantes.
A área de gestão de pessoas vem se configurando como a grande área para a atuação do
departamento de RH, mas não só para ela. Desenvolver pessoas é um compromisso sério envolvido
com a promoção do bem estar e da saúde mental e física das pessoas em toda a sociedade, para todo
e qualquer profissional que tenha por ofício lidar com pessoas.
Cultura organizacional em gestão de pessoas, entende-se como o conjunto de valores e normas informais que constituem percepções básicas consideradas válidas e que influencia o modo de
agir dos membros da organização, constituindo uma identidade organizacional. A cultura organizacional é a essência da empresa, expressada pela maneira como ela faz seus negócios, tratando seus
clientes e funcionários. É o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através de valores normas
e atitudes compartilhadas pelo membro da organização, ou seja, são os princípios que exprimem a
identidade da organização.
Uma vez estabelecidos objetivos e estratégias é importante o políticas de promoção e avaliação, de acordo com as estratégias da organização, pois, como a organização é um conjunto de pessoas que trabalham para satisfazer suas necessidades, é fundamental que o interesse dessas pessoas
esteja orientado para atender, também, aos objetivos organizacionais (ALMEIDA; TEIXEIRA; MARTINELLI, 1993).
O Profissional deve agir com eficácia e eficiência visando atingir os objetivos operacionais que
são o alvo da organização, ou seja, criar, manter e desenvolver um contingente de pessoas com habilidades, motivação e satisfação para realizar os objetivos da organização.
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3.

DIFICULDADES DO RH

De acordo com Ricardo de Almeida Prado Xavier (2006, p.22), o gestor, para vencer os desafios
de sua área seja ela um pequeno setor, seja a direção geral da empresa, não podem negligenciar
nas tarefas fundamentais de lidar com as pessoas. Pode-se dizer que no âmbito de seu desempenho
especifico de sua evolução na carreira, gente é o problema e a solução.
O grande desafio do setor de RH é buscar talentos e profissionais que tenham mais que o
perfil da vaga, que tenham afinidade com a empresa. Encontrar e contratar profissionais talentosos,
obter orçamento para o desempenho das atividades, melhorar o dialogo dentro da empresa, ter boa
base de dados para tomar decisões, desenvolver competências da empresa, manter os colaboradores produtivos. Além desse desafio inicial ainda é preciso posteriormente, treinar, integrar e motivar
este novo membro da corporação. Após o recrutamento é preciso gerar os novos talentos e principalmente retê-los. De nada adianta encontrar um profissional excelente e perde-lo em pouco tempo.
Segundo Ivancevich (2011, p.7), atualmente seria difícil imaginar qualquer empresa atingir
seus objetivos e manter a eficácia dos mesmos sem programas e atividades efetivas de uma gestão
de RH. É preciso um departamento que consiga atrair para a empresa, profissionais esforçados e
dispostos a dar o melhor de si, em prol do seu crescimento pessoal e principalmente do crescimento
constante da empresa.
Para Sovienski e Stigar ( 2008), três pontos são fundamentais para o RH contribuir com o desenvolvimento da organização; é relevante manter os valores humanos, acompanhar a estratégia da
organização e incentivar o alcance dos objetivos das empresas. O setor de RH é uma das áreas mais
afetadas pelas recentes mudanças que estão acontecendo no mundo moderno. As empresas estão
percebendo a necessidade de agir, ou seja, desenvolver atividades criativas dentro das organizações,
inovando estratégias para manter, seus colaboradores motivados.

4.

INOVAÇÃO NO SETOR DE RH E O SUCESSO DA EMPRESA

A boa gestão de pessoa possibilita o alcance e a manutenção de resultados e até a perpetuação de uma organização. Para que se tenha uma boa gestão de pessoas, algumas dicas são válidas,
buscar conhecer mais as pessoas de sua equipe, como elas são, o que as motiva e as desafiam, comportamento de respeito com os membros da equipe, valorizar o trabalho bem feito; ficar atento não
somente com a comunicação verbal, mas principalmente com a não verbal, como entoação de voz
e comportamentos, trabalhar para manter um ambiente de confiança e transparência, criar a cultura
do feedback; colocar-se à disposição para ajudar seu colaborador e acompanhar os resultados e valorizar os progressos (MEIRA, 2012).
A gestão de RH é essencial nas organizações, é a parte da empresa responsável pelo relacionamento entre a contratante e seus funcionários. Dessa maneira, ele responde pela apropriada gestão dos profissionais, além de transformar o ambiente de trabalho em um lugar prazeroso para todos
os envolvidos em contrapartida, cria iniciativas que cada profissional tem para a organização buscando sempre a inovação.
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Inovação pode ser entendida como o processo que objetiva transformar as oportunidades
em novas ideias e colocá-las amplamente em prática. É o ato ou efeito de inovar, ou seja, tornar
algo novo, renovar, ou introduzir uma novidade. O termo “eventualmente” causa confusão, pois as
pessoas tendem a entender inovação como invenção (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2005). Além disso,
Gonçalves (2012 apud Pfezzer, 1994, p. 126) demonstra práticas de inovação que levam ao sucesso
organizacional:
a. Senso de segurança no emprego;
b. Seletividade no recrutamento;
c. O pagamento de incentivos;
d. A participação e a delegação de poder (empowerment);
e. A formação de equipes autônomas de trabalho e o redesenho de tarefas;
f. O treinamento e o desenvolvimento de habilidades;
g. O job-rotation, ou rotação de cargos;
h. A menor distância entre as diversas faixas salariais;
i.

A promoção interna;

j.

A definição e aplicação de medidas de avaliação das políticas de gestão de pessoas;

k. Entrevista por telefone.
De acordo com Jimenez-Jimenez e Sanz-Valle (2008) avalia as relações entre inovação e gestão
de recursos humanos e de ambas no desempenho das inovações. Para os autores, a capacidade de
inovação de uma empresa reside na inteligência, na imaginação e na criatividade de seus funcionários. Consequentemente, é necessário um conjunto de políticas e práticas de recursos humanos
que possa identificar, desenvolver, avaliar e recompensar comportamentos de trabalho que sejam
consistentes com objetivos organizacionais de inovação.
Segundo Davila, Epstein e Shelton (2008), inovação e trabalhar em conjunto com a organização, com critérios de desempate e recompensas prontos para transformar projetos em realidade.
Outro aspecto importante para as empresas e a busca do sucesso e a excelência, como novo
componente em sua estratégia e estrutura funcional, usam a “Gestão do Clima Organizacional” como
componente positivo. Para que uma organização manter o clima organizacional positivo, deve atuar
constantemente nas questões que influenciam e afetam a motivação, o interesse, o envolvimento, a
participação e desempenho dos funcionários conforme Maximiano (2000, p.259). Em essência, o clima é uma medida de como as pessoas se sentem em relação à organização e a seus administradores.
O clima é formado pelos sentimentos que as pessoas partilham a respeito da organização e que afetam de maneira positiva ou negativamente sua satisfação e motivação para o trabalho. Sentimentos
negativos exercem impacto negativo sobre o desempenho. Sentimentos positivos exercem impacto
positivo (LUZ 2003, pg. 128).
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É fundamental que a organização treine, capacite, ouça e reconheça os talentos de cada um. É
preciso fazer com que o funcionário confie na empresa com a esperança de que nela ele vai se desenvolver e crescer profissionalmente, obtendo sucesso na sua carreira profissional. Para isso, a organização deve ter uma área de Recursos Humanos capaz de transmitir essa confiança para o funcionário. As
empresas consideradas como organizações de sucesso reconhecem que não cresceu sozinhas.
O sucesso de uma empresa não está apenas no que ela faz, mas sim nas pessoas que se envolvem e tem o comprometimento de buscar ferramentas de gestão mais inovadas e tornar a empresa
a cada dia que passa diferente das demais, buscando isso de forma justa e na medida do seu tempo.

5.

CONCLUSÃO

Neste trabalho procurou-se mostrar a importância do RH suas dificuldades e inovações dentro
da empresa, com isso chegamos a conclusão que as empresas estão sempre procurando inovar, com
novas tecnologias, com treinamento fazendo com que a mesma se destaque cada vez mais no mercado de trabalho mesmos com as dificuldades que vem enfrentando nos dias atuais.
O setor de RH, de forma contínua e sistemática deve investir na formação de seus colaboradores com cursos, palestras, até mesmo entre os próprios gestores.
Espera-se, portanto, deixar claro que o diferencial na organização é o talento humano. As empresas que investem em seu ativo intangível, em seus produtos e colaboradores tem maior chance
de competir com o mercado e sobreviverão, pois sabem agregar valores para si e seus funcionários.
Ter por missão desenvolver pessoas significa possibilitar que às mesmas seja oferecida a oportunidade de se descobrirem enquanto sujeitos humanos. Portanto tanto gestor de RH quanto o colaborador, deve ter sempre seus objetivos em sintonia com os da empresa, por isso é importante
que os mesmos tenham clareza quanto à “visão e missão” organizacional, pois com a consciência de
todos a respeito do que se tem e de onde se quer chegar, todos se comprometem e consequentemente acabam produzindo com mais qualidade , eficácia e inovação.
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PREVIDÊNCIA SOCIAL E SUA PROPOSTA DE REFORMA.
SOCIAL SECURITY AND ITS REFORM PROPOSAL.

Dayane Aparecida dos Santos1, Eliane Isabel de Castro Meira2, Ervelyn Fiuza dos
Santos3, Thawane Martins Oliveira dos Santos4, Viviane Oliveira da Silva5

RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar o conceito, funcionalidade e relevância da Previdência
Social, sua conjuntura atual e os impactos sofridos pelos trabalhadores de forma geral, com a
proposta da PEC 287/2016.Neste sentido, utilizamos a metodologia de pesquisa bibliográfica, de
dados publicados no primeiro semestre do ano de 2017; tendo em vista que o objeto de estudo em
questão busca comparar as mudanças que podem ocorrer com a reforma previdenciária, utilizando
autores como Fernandes, Gil, Marconi, Martinez, Oliveira entre outros.
Palavras-chave: Previdência Social. Reforma. PEC 287.

ABSTRACT
This article aims to present the concept, functionality and relevance of Social Security, its current
situation and the impacts suffered by workers in general, with the proposal of PEC 287/2016. In this
sense, we used the methodology of bibliographic research, data published in the first half of 2017;
Considering that the object of study in question seeks to compare the changes that can occur with
the pension reform, using authors such as Fernandes, Gil, Marconi, Martinez, Oliveira among others.
Keywords: Social Security. Reform. PEC 287.
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1.

INTRODUÇÃO

Em meio à crise econômica e financeira do nosso país neste presente momento, os
cidadãos de forma geral têm de se preocupar além de seu sustento e o alcance de condições
básicas para uma “vida saudável”, com a manutenção plena de seus direitos.
Especialistas da área econômica e de comunicação, afirmam que a única forma de recuperar o país é investindo em ações drásticas como Reformas, que para alguns enfatizam
como o único meio “ideal” para controlar o limite de gastos públicos. Assim, questiona: será
que este tipo de Reforma beneficiará o trabalhador?
A grande preocupação dos cidadãos é em torno da relevância da Previdência e da forma como serão afetados, após estas diversas mudanças serem aplicadas.
Previdência pode ser entendida como uma espécie de seguro que fornece benefícios
aos dependentes ou diretamente ao trabalhador, que devido a algum sinistro se tornou plenamente incapaz de cumprir suas funções.
Neste sentido, o governo poderá realizar ajustes visando a taxa de fecundidade, expectativa de longevidade, equivalência entre ativos e inativos no mercado de trabalho, maior
imparcialidade entre serviços públicos e atividade privada, por fim, dar ao sistema melhor
sustentação e conservação adequados ao sistema e consequentemente ao trabalhador.
Portanto, este trabalho tem como objetivo comparar as normativas: “antiga e proposta
à previdência”, apresentando as possíveis mudanças, como será apresentado a seguir.
Este artigo apresentará os temas que antecipam a aposentadoria, tipos (classificações) de aposentadoria, pensão por morte e salário maternidade, teve como metodologia o levantamento bibliográfico e objetivo a apresentação da proposta da PEC 287, que será apresentado a seguir.

2.

AUXÍLIO DOENÇA

Conforme legislação trabalhista o trabalhador terá direito ao auxílio doença quando tiver incapacidade temporária para prestação de seus serviços, superior a 15 dias, sendo esta atestada através
de exame médico. Se a incapacidade for inferior a 15 dias, haverá interrupção no contrato de trabalho e o empregador ficará responsável por arcar com os salários durante o período de afastamento.
Caso o trabalhador adoentado seja um contribuinte individual, restará ao mesmo arcar com o período de 15 dias sem qualquer remuneração.
De acordo com Lamartino (2005), o indivíduo necessita ter: renda mensal igual ou maior do
que um salário mínimo, calculada sob o valor do salário-benefício, benefício. Se o empregado fica
doente e incapacitado, por exemplo, por 15 dias este não recebe auxílio doença. Porém, se dentro
de 60 dias (a partir de seu retorno) ocorrer afastamento novamente devido a mesma doença, não
caberá a empresa, mas sim ao INSS ceder o auxílio doença.
Para ter direito ao auxílio, o beneficiário deverá ter celebrado 12 contribuições mensais e respeitado o período de carência, exceto quando sua incapacidade tenha sido gerada através de qual-
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quer acidente independentemente de sua natureza ou causa, ou ainda se for acometido pelas doenças reconhecidas pelo art. 151 da Lei 13.135/1991.
Conforme o artigo 151º da Lei 13.135/1991 dos Benefícios da Previdência Social.
Art. 151º Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso II do
art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for
acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia
grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência
imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. (Oliveira, 2001).

Mesmo quando o segurado executar mais de uma atividade, o benefício será concedido apenas para a atividade a qual o indivíduo tornou-se incapaz.
Se o segurado for professor e digitador e lesionar a mão, não podendo mais digitar,
poderá habilitar-se a receber auxílio doença para a atividade de digitador, mas não
para a de professor, eis que, a rigor, não haveria nenhum empecilho para o exercício desta profissão [...](OLIVEIRA, 2005, p. 303).

Seguindo este exemplo, se o indivíduo ficar permanentemente incapaz de exercer a atividade
de digitador, por exemplo, continuará recebendo auxílio doença. Já para a categoria professor, devido sua aptidão não se caracteriza aposentadoria por invalidez, isto seria possível apenas se o indivíduo estivesse plenamente incapaz para todas as atividades. Até o momento não foram anunciadas
mudanças concretas sobre este benefício atribuídas á Reforma Previdenciária.
2. 1.

Operação Pente-Fino

Em janeiro deste ano foi retomado pelo Governo o programa Pente-Fino, objetivando reavaliar
os benefícios concedidos há mais de dois anos por determinação judicial, sem estabelecimento de data
limite para o fim do pagamento, tendo como resultados 84% de benefício de auxílio doença cassado.
Tal operação está prevista para Agosto/2017; o início do Pente-Fino voltado para as Aposentadorias por Invalidez: “Se nada tivesse sido feito, em 20 anos, a folha dos aposentados e pensionistas
seria três vezes superior a dos que estão trabalhando. Por isso, o governo de São Paulo tem feito um
pente fino nas contas [...]”.(Furlan, 2017, p.97).

3.

AUXÍLIO ACIDENTE

Este benefício é concedido ao segurado que adquiri sequela permanente advindo de acidente
ou doença, reduzindo assim sua capacidade laborativa. Podem receber este benefício: empregado
urbano/rural (empresa), empregado doméstico (para acidentes ocorridos a partir de 01/06/2015),
trabalhador avulso, segurado especial, sem nenhuma exigência mínima de contribuição (carência),
mas não tem direito a este benefício: contribuinte individual e facultativo.
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Como lembra Aristeu (2001), o valor do auxílio acidente é de 50% sobre o salário-de-benefício,
e são devidos até a aposentadoria ou óbito do trabalhador. É cumulável com qualquer outro benefício devido seu caráter indenizatório e a incapacitação parcial e permanente para o trabalho, exceto
ao auxílio doença originário da mesma, que o segurado exercia.
Entretanto, cessa quando o indivíduo receber sua aposentadoria. O segurado pode continuar
a trabalhar e receber este benefício, não sendo cabível quando este estiver desempregado.

4.

AUXÍLIO RECLUSÃO

É um benefício do INSS, que contempla os dependentes dos presidiários enquanto os mesmos
estiverem recolhidos cumprindo a pena. É necessário que os familiares ou dependentes trimestralmente apresentem documentos que comprovem que o segurado continua preso. Em caso de fuga,
liberdade provisória ou regime aberto o benefício será suspenso, já no caso de falecimento estando
o segurado detido ou recluso, há conversão de auxílio-reclusão para pensão por morte.
Mudanças propostas: o governo planeja reduzir o auxílio reclusão, diminuindo o valor do benefício para 70% da aposentadoria da qual o detento fruiria, com esse ajuste o valor passará a ser
de R$ 848,40. De acordo com a proposta para ter direito ao benefício, em vez de ter de contribuído
apenas um mês precisará ter contribuído no mínimo 18 meses para a Previdência.
Com essa mudança o governo visa impossibilitar que o acusado perto de seu julgamento,
beneficie seus familiares e dependentes contribuindo com a previdência, dessa maneira diminuindo
gastos já que sua estada é custeada pelo Estado.

5.

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Aposentadoria por tempo de contribuição é um benefício do INSS, que se adequa ao trabalhador que atestar o período total de 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos de contribuição,
se mulher.
5. 1.

Regra 85/95 Progressiva

O cálculo é feito pela soma da idade e o tempo de contribuição do trabalhador, a chamada
Regra 85/95 Progressiva. Além da soma é preciso cumprir a carência, de 180 meses de contribuição
para as aposentadorias. Não há idade mínima.
5. 2.

Regra30/35 anos de contribuição

O cálculo é feito pelo tempo de contribuição, sendo 30 anos para mulheres e 35 para os homens. É preciso cumprir a carência de 180 meses trabalhados. Não há idade mínima.
De acordo com Quintino (2017), compreendemos algumas das mudanças propostas na PEC
287, como que para se aposentar será necessário atingir as idades mínimas de 65 anos (homens) e
62 anos (mulheres).

Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 87-98, nov./dez. 2018.
ISSN 1518-9597 | e-ISSN 2316-3852 | doi: 10.22287/ag.v1i22.814

DOS SANTOS, D. A., MEIRA, E. I. DE C., DOS SANTOS, E. F., DOS SANTOS, T. M. O., DA SILVA, V. P.: PREVIDÊNCIA SOCIAL E SUA
PROPOSTA DE REFORMA

Segundo Castelani (2017), o tempo de contribuição mínimo para todos será progressivo após
2020 chegando aos 25 anos. Segurados que não completarem 65 anos (homens) ou 60 anos (mulheres) necessitarão seguir às novas regras integralmente, quem já possuí idade maior ou equivalente
será inserido em uma regra diferenciada, com período adicional para reivindicar o benefício.
Essa mudança não atingirá quem já possui o benefício, pois se aposentaram conforme outra
legislação que não se enquadra nas “novas regras”. Quem atingir os períodos mínimos exigidos (65
anos de idade e 25 anos de contribuição), não receberá o benefício integralizado sob o valor de seu
salário. Para atingir os “100%” o trabalhador precisará trabalhar mais, ganhando um percentual progressivo por ano de serviço adicional.

6.

APOSENTADORIA POR IDADE

A aposentadoria por idade é um benefício que o trabalhador possui ao atingir a idade mínima
exigida pela legislação, que segundo Quintino (2017, p.06) tem reflexos:
Em relação aos homens precisam atingir a idade mínima de 65 anos e as mulheres
de 62 anos, segurados especiais como trabalhadores rurais, a idade mínima requerida é de 60 anos para os homens e de 55 anos para as mulheres. (QUINTINO, 2017,
p.06)

Outra condição “especial” é que estes não precisam contribuir para a Previdência Social, isto é,
de cunho obrigatório; é indispensável provar apenas que estava trabalhando sob tais condições em
um período de 180 meses.
Ainda conforme este mesmo Autor (Quintino,2017),as mudanças com a Reforma serão: Idade
mínima progressiva, passando de 53 anos (mulheres) para 62 anos e para os homens de 55 anos para
65 anos. O valor do benefício passa de integral para 70%. Destaque para o trabalhador que quiser
ou necessitar do valor integralizado terá de contribuir aproximadamente 40 anos para a Previdência. Idade mínima ao trabalhador rural, sendo de 57 anos as mulheres e de 60 anos aos homens,
possuindo 15 anos de contribuição. Pedágio sob o período de contribuição para cumprir os 35 anos
daqueles que não entram nesta nova normalização da Previdência.
6. 1.

Exceções aos professores e policiais

Apesar de professores e policiais, ambos serem servidores públicos algumas exceções foram
concedidas a esses. Antes desta alteração ocorrer iniciou-se vários protestos feitos pelos mesmos,
inclusive até a invasão do Congresso Nacional. De acordo com o atual Presidente apenas os servidores federais responderão mediante as novas normas, sua justificativa foi apelo por alguns líderes do
Congresso.
Visando o endurecimento das normalizações o Deputado Arthur Maia (relator da PEC) criou um
desvio, uma lacuna, já que mais de 3 mil municípios, segundo SIMÃO (2017) não possuem regime de
previdência próprio e recebem a aposentadoria através do INSS, prejudicando assim os servidores.
Espraia-se, entre os governadores, a percepção de que o motim deflagrado no Espírito Santo inviabilizou a inclusão dos policiais militares na Reforma Previdenciária
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[...]. No comando do Estado em que o piso de soldado é o quarto maior do país, R$
4,1 mil. (FERNANDES, 2017, p. A7).

6. 2.

Mudanças no cálculo da aposentadoria por idade

Segundo o cálculo realizado pelo “Jornal Agora” e abordado especificamente por Castelani
(2017), já estão programadas mudanças no valor das Aposentadorias por Idade propostas pela Reforma da Previdência Social - PEC 287.
Tais mudanças terão como consequência a redução do benefício, ressaltando que essas mudanças só serão válidas para aqueles que completarem a idade mínima após a aprovação da reforma.
Com a reforma, 15 anos de contribuição, o segurado terá apenas 70% da média salarial; cada
ano a mais de contribuição aumentará o benefício de forma crescente (progressiva).
Tempo total de
contribuição

Acréscimo da média salarial ao
benefício

De 26 a 30 anos
1,5%
De 31 a 35 anos
2%
De 36 a 40 anos
2,5%
Fonte: Previdência Social e PEC nº287/16.

Desta forma, foram feitas simulações com base no tempo de contribuição e a média salarial
para verificar as diferenças entre o valor do benefício obtido através do cálculo atual e no novo formato. Os cálculos têm como base perfis de homens a partir de 65 anos de idade e mulheres de 60
anos ou mais.
Cálculo para uma média salarial de R$ 2.000,00
Tempo de contribuição
15 anos

Com a regra atual
R$1.700,00

Após a reforma
R$1.400,00

Diferença
-R$300,00

25 anos

R$1.900,00

R$1.400,00

-R$500,00

29 anos

R$1.980,00

R$1.520,00

-R$460,00

Fonte: Jornal Agora São Paulo, publicado em 09 maio 2017. Caderno Grana, p. A9.

7.

APOSENTADORIA ESPECIAL

Aposentadoria especial por tempo de contribuição é um benefício dado ao cidadão que trabalha frequentemente e sem nenhum tipo de interrupção, frente a fatores tóxicos e/ou prejudiciais à
saúde. Neste caso, o tempo de contribuição sofre variações de acordo com a gravidade do cada fator.
Para obter o benefício é necessário atingir o período mínimo de carência exigida de 180 meses
e ter a comprovação mediante ao Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que é preenchido pelo
empregador e expedido pela Segurança do Trabalho ou mesmo pelo médico responsável da própria
organização.
Baseando-se em Quintino (2017), através da aprovação da Reforma, algumas mudanças serão
atribuídas, tais como: Idade mínima de 55 anos e tempo mínimo de 20 anos de contribuição; o valor
da aposentadoria será correspondente a apenas 70% da média salarial; os únicos que receberam
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integralmente os benefícios serão os aposentados por invalidez, quando possuir mais de 40 anos
de trabalho ou devido a acidente de trabalho; a utilização da conversão do tempo da atividade especial em outras modalidades; apenas na aposentadoria haverá a conversão do tempo trabalhado;
relembrando de que ainda não há nenhuma norma específica a respeito dos graus de insalubridade
(nocividade).

8.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Aposentadoria por invalidez é um benefício dado ao cidadão que se encontra plenamente
incapaz de exercer atividades e não possa ser reabilitado. Para adquirir o benefício é necessário primeiramente solicitar o auxílio doença, caso seja constatado pela perícia médica será designado a
aposentadoria por invalidez.
De acordo com Quintino (2017), além das mudanças propostas para aposentadoria de modo
geral, em específico a Aposentadoria por Invalidez, diz que esta será a única modalidade a receber
de forma integralizada os benefícios, isto é, de forma completa (100%), com as condições de que o
trabalhador possua 40 anos de trabalho ou que sua invalidade seja devido a acidente de trabalho.

9.

PENSÃO POR MORTE

Pensão por morte é um benefício previdenciário, pago aos falecidos segurados do INSS,
ou aqueles que tiverem morte declarada judicialmente. Para obter-se este benefício é necessária a comprovação de que o falecido possuía na data de seu óbito a qualidade de segurado
pelo INSS.
Com a aprovação da Reforma, algumas mudanças serão atribuídas, tais como: Separação do
benefício ao salário mínimo; proibição do acúmulo de duas pensões por morte de quaisquer dependentes provindas da Previdência; valor inicial diferenciado de acordo com o número de dependentes; valor do benefício por meio de cotas; irreversibilidade das cotas individuais de pensão; O valor
do benefício será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor correspondente a aposentadoria
do segurado ou da aposentadoria por invalidez que o indivíduo teria recebido no dia de seu falecimento, acrescida de 10% para cada dependente.

10.

SALÁRIO MATERNIDADE

Salário maternidade é um benefício estabelecido para as mulheres empregadas que contribuem com o INSS, para que este assegure a elas quando derem à luz a uma criança, adotarem ou até
receberem a guarda de um menor mediante ordem judicial.
Com a Reforma: será necessária a contribuição de 10 meses. Haverá isenção do período de
contribuição de Empregadas Domésticas ou de Microempresa e Trabalhadoras Avulsas. Aquelas que
estiverem desempregadas será necessária a comprovação da qualidade do INSS, ou será exigível
cumprir a carência de 10 meses.
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11.

SALÁRIO FAMÍLIA

É um benefício em torno de um valor pago ao empregado e ao trabalhador avulso, de acordo
com o número de filhos ou dependentes que ele possua. Para possuir o direito de receber, o filho ou
dependente tem de ser absolutamente incapaz, possuir renda de acordo com o estabelecido pelo
limite do salário-família. Devem requerer ao empregador ou ao INSS se estiver recebendo aposentadoria rural ou por invalidez ou auxílio-doença. Até o momento não houve propostas ou mudanças
significativas.
11. 1.

Benefício assistencial ao idoso e a pessoa com deficiência (BPC)

O Benefício Assistencial ao Idoso e a Pessoa com Deficiência -BPC, da Lei Orgânica de Assistência Social, tem como principal objetivo garantir o recebimento mensal de um salário mínimo ao idoso de 65 anos ou a pessoa com qualquer tipo de deficiência e idade inapto a participar plenamente
do meio social em igualdade aos demais.
Para obter-se deste benefício é necessário que a renda seja menor do que ¼ do salário mínimo, como benefício assistencial, não é necessário ter contribuído ao INSS para se ter direito a ele.
Este impede o acúmulo de quaisquer benefícios pertencentes a Seguridade Social, exceto assistência médica, pensões indenizatórias e remuneração oriunda de contrato de aprendizagem.
Segundo Simão (2017) “Com a aprovação da Reforma, haverá [...] manutenção da idade mínima de 65 anos para participação do benefício a vinculação ao salário mínimo”, possibilitando assim
uma continuidade de procedimento.
Apesar disso, algumas pautas ainda vêm sendo debatidas pelo congresso, como, por exemplo,
a idade mínima de 65 para 68 anos progressivos e aumento da renda per capita.

12.

QUADRO COMPARATIVO DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA

A revista eletrônica da Ordem dos advogados de Minas Gerais, publicou na sua edição do
primeiro semestre do ano de 2017, um quadro esquematizando os principais pontos da reforma
previdenciária, conforme exposto.
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Figura 1 –

Fonte: Revista Pela Ordem – OAB MG – Primeiro semestre 2017.

13.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio deste levantamento bibliográfico, percebemos a dimensão da Previdência Social,
que auxilia os trabalhadores lhe dando uma espécie de “assessoria”, contribuindo e cooperando com
aqueles que por algum motivo ou natureza estão afastados por inaptidão a sua atividade e/ou tempo de contribuição.
A Previdência obteve sua evolução em meados do século XX no Brasil, juntamente com diversas mudanças e transformações da época, inicialmente apenas como um elo entre determinadas
empresas, pensões e aposentadorias, ganhando atualmente uma forma ampla se tornando o resguardo do trabalhador, quanto a sua garantia de aposentadoria.

Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 87-98, nov./dez. 2018.
ISSN 1518-9597 | e-ISSN 2316-3852 | doi: 10.22287/ag.v1i22.814

95

96

DOS SANTOS, D. A., MEIRA, E. I. DE C., DOS SANTOS, E. F., DOS SANTOS, T. M. O., DA SILVA, V. P.: PREVIDÊNCIA SOCIAL E SUA
PROPOSTA DE REFORMA

A Reforma Previdenciária é vista tanto como um meio de justiça para o Congresso, como uma
ameaça na visão dos cidadãos. O fato é que seu objetivo é trazer maior igualdade, equiparidade entre as classes sociais e trabalhistas, reintegração no mercado de trabalho, maior suporte e equilíbrio
as contas públicas e a economia nacional ao todo.
Apesar de todo medo envolvido por parte dos trabalhadores a essência e proposta da Reforma
na visão dos especialistas, se adequada de certa forma a situação atual de nosso país que ainda não
se recuperou da crise, além disso, sofrendo com o rombo da Seguridade Social (R$ 258,7 milhões)
e Presidencial (R$149,7 milhões), tendo em vista que se continuar nesta direção é provável que não
tenhamos verba se quer para suprir as necessidades básicas da população, ou seja, uma mudança
imediata é necessária!
No entanto, não podemos deixar de reforçar que tal reforma irá refletir diretamente ao trabalhador jovem, que atualmente apresentam dificuldade de emprego formal, mudando assim suas
perspectivas de aposentadoria.
Assim, consideramos que economicamente tal reforma se faz necessário para a máquina governamental, refletindo numa severa prorrogação aos trabalhadores de baixa renda e trabalhadores
jovens, que tem dificuldades de ingressar ao campo de trabalhado,
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COLETA E DISTRIBUIÇÃO NA EMPRESA SENE TRANSPORTES
SENE TRANSPORTATION & DISTRIBUTION

Andréa Ferreira de Campo1, Carlos Holanda da Silva2,
Elen Fernanda Marques Santos3, Luiz Antonio da Silva4, Roberto Cezar Datrino5

RESUMO
A proposta deste artigo é analisar os processos operacionais no âmbito da coleta e distribuição de
cargas, na cidade de São Paulo para o estado do Mato Grosso do Sul. Foi elaborada uma pesquisa de
clima organizacional na empresa Sene Transportes e feita uma análise em suas rotinas operacionais.
O levantamento de dados foi pautado em pesquisas bibliográficas com a tura de livros e de revistas
especializadas e em setores de classe que atuam no meio logístico, por consequência, destacaramse dois pontos de melhorias. Um com possibilidade direta de solução, que diz respeito ao quesito
comunicação interna e por meio disso elaborou-se uma proposta de melhoria. O outro ponto de
melhoria é de origem externa, ou seja, uma variável incontrolável. São situações encontradas em
relação à infraestrutura causadas pelo baixo investimento logístico e também pela ineficiência dos
demais modais de transportes em relação ao transporte rodoviário no País.
Palavras chave: Coleta. Distribuição. Transporte. Logística. Infraestrutura. Comunicação.

ABSTRACT
The proposal of this article is to analyze the operational processes in the scope of the collection and
distribution of cargo, in the city of São Paulo to the state of Mato Grosso do Sul. An organizational climate
survey was elaborated in Sene Transportes company and an analysis was made in its operational routines.
The data collection was based on specialized bibliographical researches and on sectors of class that act
in the logistic environment, consequently, two major aspects to be improved were highlighted. One with
direct possibility of solution, which concerns the internal communication question and through this a
proposal of improvement was elaborated. The other aspect is of external origin, that is, an uncontrollable
variable. These are the situations encountered in relation to infrastructure caused by low logistical
investment and also by the inefficiency of other modes of transport, in relation to the road transport in
the country.
Keywords: Collection. Distribution. Transport. Logistics. Infrastructure. Communication.
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1.

INTRODUÇÃO

A empresa Sene Transportes de Cargas e Encomendas, como prestadora de serviços de transporte logísticos, tem no seu portfólio de serviços a Coleta e a Distribuição. A empresa atua na cidade
de São Paulo e despacha materiais para cidades do estado do Mato Grosso do Sul, atendendo clientes com serviços no segmento de transportes, em atividades de coleta e distribuição. Os materiais
transportados variam de tamanho e valores, porém, todos têm a mesma importância à empresa e
os serviços precisam ser efetuados de forma qualitativa e quantitativa, a fim de não gerarem prejuízos aos clientes. Desenvolver estratégias eficientes e eficazes para atender e manter os clientes é
um desafio permanente que as empresas, levando-se em consideração o fato de que o mercado de
prestação de serviços de transportes apresenta elevados níveis de competitividade. As atividades de
coleta e de distribuição na logística são extremamente complexas e peculiares; portanto, o principal
objetivo deste artigo é analisar os procedimentos logísticos e de relações funcionais de forma detalhada da Sene Transportes, e caso sejam constatadas anomalias em seus fluxos, desenvolvermos um
plano de melhoria para a correção dessas inconformidades.
É relevante a percepção de que o conhecimento teórico aliado com ao conhecimento prático
proporciona o entendimento dos processos de maneira mais abrangente, complexa e sistêmica. Na
cidade de São Paulo existem regras que limitam o trânsito de veículos automotivos em determinadas faixas horárias e áreas denominadas Centro Expandido pelo DSV – Departamento de Serviços
Viários, órgão que regula o trânsito da cidade, sendo que essa restrição atinge veículos leves e pesados, bem como, motocicletas. A partir da experiência em administrar uma frota de veículos que
inclui veículos de médio e grande porte, caminhões, vans e vucs - veículos urbanos de cargas, para
o planejamento e a roteirização das atividades de coleta e distribuição, é premissa relevante para
que sejam minimizadas as dificuldades para a atuação de maneira eficiente e produtiva. A flexibilização dos horários para de atendimentos das coletas junto aos clientes precisa bem planejado e
adequado para que não haja atrasos, visto que as regras de circulação dentro do perímetro urbano
da cidade, centro expandido, acarretam situações que desafiam diariamente os responsáveis pelos
serviços logísticos. Atender a demanda por transportes de mercadorias dentro dos preceitos das
Leis de Trânsito, e a programação para o atendimento as exigências e expectativas do mercado é
um cenário complexo, fato que requer elevado nível de expertise e de planejamento logístico, sendo
recorrente a necessidade contínua de estudos para que os níveis de conformidades estabelecidos
sejam atendidos.
O campo de estudo abrange uma área de inúmeras oportunidades de melhorias, porém, é
necessário o estudo prático da causa em questão, sendo que a análise in loco dos processos e atividades, proporciona maiores possibilidades de entendimento e contextualização do tema. A pesquisa
bibliográfica realizada com a leitura de livros e de artigos publicados em jornais e revistas especializadas é de fundamental importância, situação que nos ajudará no entendimento das possibilidades
de atuação e na restrição de limitações que aparentemente podem prejudicar os processos administrativos e operacionais. A pesquisa de clima organizacional na empresa poderá apontar aspectos
positivos e pontos de melhorias nos processos produtivos do ambiente de estudos, e a partir da
tabulação dos dados coletados na pesquisa, será elaborado um plano de trabalho para melhorar
aproveitar as oportunidades e eliminar as inconformidades dos processos. Entender o funcionamento de uma empresa que atua no segmento de transportes de cargas e desenvolvendo atividades de
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coletas e distribuições, é o fator que balizará o entendimento desse complexo sistema operacional
organizacional.
Os gráficos a seguir, apresentam uma tabulação e os resultados da pesquisa de clima organizacional realizada na Empresa Sene Transportes:
GRÁFICOS 01 A 5 RETRATAM OS FATORES DE RELACIONAMENTO EM EQUIPE:
Gráfico 1 – Você se sente a vontade ao desenvolver um trabalho em equipe?

50% dos funcionários sempre sentem vontade para fazer trabalho em equipe; - 30% quase
sempre; - 20% às vezes.
Gráfico 2 – Durante um projeto você dá sua opinião?

20% dos funcionários sempre dão sua opinião durante um projeto; - 10% quase sempre; - 40%
às vezes; - 30% raramente.
Gráfico 3 – Como é o seu relacionamento com seus colegas de trabalho?

20% dos funcionários têm excelente relacionamento com os colegas de trabalho; - 80% têm
um bom relacionamento.
Gráfico 4 – O relacionamento entre as pessoas de sua equipe é?

20% dos funcionários têm excelente relacionamento entre os colegas da equipe; - 70% têm
bom relacionamento; - 10% têm relacionamento.
Gráfico 5 – O relacionamento entre seu supervisor imediato e os subordinados na equipe é?

30% dos funcionários veem excelente relacionamento entre o supervisor imediato e os subordinados na equipe; - 60% veem bom relacionamento; - 10% veem relacionamento ruim
Fonte: Os gráficos1 a 5, foram produzidos pelos autores do projeto em 2018

GRÁFICOS 06 A 10 RETRATAM OS FATORES DESMOTIVACIONAIS:
Gráfico 6 – O que você acha dos critérios utilizados para promoções internas?

A percepção dos funcionários é que: são excelentes os critérios de promoção interna; - 30%
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acreditam que é bom; - 40% acreditam que é ruim; - 20% acreditam que é péssimo.
Gráfico 7 – A quantidade de treinamentos que você recebe é?

20% dos funcionários acreditam que é excelente a quantidade de treinamentos que recebem;
- 50% acreditam que é bom; - 10% acreditam que é ruim; - 20% acreditam que é péssimo.
Gráfico 8 – Você se sente reconhecido pelo trabalho que executa?

20% dos funcionários sempre se sentem reconhecido pelo trabalho que executam; - 10% quase sempre; - 60% às vezes; -10% raramente.
Gráfico 9 – O seu ambiente de trabalho é favorável para a execução do seu trabalho?

10% dos funcionários acreditam o ambiente de trabalho sempre está favorável para a execução do trabalho; - 40% que quase sempre; - 40% que às vezes; - 10% que raramente.
Gráfico 10 – Como você avalia o feedback das últimas avaliações no seu departamento?

10% dos funcionários avaliaram como excelente o feedback; 80% avaliaram como bom; 10%
avaliaram como ruim.
Fonte: Os gráficos 6 a 10, e as análises, foram produzidas pelos autores do projeto em 2018

OS GRÁFICOS 11A 15 TRATAM DOS TEMAS REFERENTES AO SALÁRIO.
Gráfico 11 – Para a sua função, a sua remuneração está?

30% dos funcionários veem excelente a remuneração para a função; - 60% veem boa a remuneração; - 10% veem ruim a remuneração.
Gráfico 12 – Comparando ao mercado de trabalho, seu salário está?

10% dos funcionários comparando com o mercado de trabalho veem salários excelentes; 60% veem salários bons; - 30% veem salários ruins.
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Gráfico 13 – Você acredita que seu salário é uma forma de lhe estimular na empresa?

30% dos funcionários acreditam que salário é forma de estimulo;
- 30% acreditam que quase sempre o salário estimula; - 40% acreditam que às vezes o salário
estimula.
Gráfico 14 – A empresa tem aumento salarial compatível às outras empresas do seguimento?

10% dos funcionários acreditam que a empresa raramente dá aumento compatível com outras empresas do seguimento; - 10% acreditam que quase sempre; - 30% acreditam que sempre;
-50% acreditam que às vezes.
Gráfico 15 – Com relação as suas necessidades básicas, o seu salário está?

10% dos funcionários creem em salário excelente em relação necessidades básicas; - 30% salário bom; - 50% salário ruim; - 10% salário péssimo.
Fonte: Os gráficos 11 a 15, e as análises, foram produzidas pelos autores do projeto em 2018.

Os Gráfico 16 e 17 tratam dos Fatores de Benefícios:
Gráfico 16 – O valor do ticket refeição é equivale ao alimento na região da empresa?

30% dos funcionários informam que está excelente o valor da refeição para se alimentar nos
restaurantes da região; - 60% informam que está bom; - 10% informam que está ruim
Gráfico 17 – Como é a cesta básica fornecida pela empresa?

20% dos funcionários veem que a cesta básica está excelente; - 10% veem que está ruim; - 70%
veem que está péssima. Fonte: Os gráficos 16 a 17, e as análises, foram produzidas pelos autores do
projeto em 2018.
GRÁFICO 18, 19 E 20, SE REFEREM AO ATENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE.
Gráfico 18 – Como é o atendimento do plano de saúde?

20% dos funcionários julgam o atendimento do plano de saúde como bom; - 10% julgam
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como ruim; - 70% julgam como péssimo.
Gráfico 19 – A empresa contribui com sua formação acadêmica?

40% dos funcionários acreditam que às vezes a empresa contribui para sua formação acadêmica; - 60% acreditam que raramente.
Gráfico 20 – A empresa oferece alternativas de planos de saúde?

10% dos funcionários dizem que a empresa às vezes oferece alternativas de planos de saúde;
- 90% dizem que raramente acontece.
Fonte: Os gráficos 18 a 20, e as análises, foram produzidas pelos autores do projeto em 2018.

OS GRÁFICOS 21 A 25 TRATAM DOS FATORES DE COMUNICAÇÃO
Gráfico 21 – Sente-se informado sobre tudo o que acontece na empresa?

20% dos funcionários acreditam que são informados quase sempre de tudo que acontece na
empresa; - 30% que raramente; - 50% que às vezes.
Gráfico 22 – Recebe as informações necessárias para realizar o meu trabalho?

10% dos funcionários acreditam que quase sempre recebem informações necessárias; - 40%
as vezes recebem; 50% sempre recebem.
Gráfico 23 – Tem liberdade para opinar e expor minhas opiniões e ideias?

- 20% dos funcionários alegam ter sempre a liberdade de expor suas opiniões e ideias; - 20%
raramente; - 60% às vezes.
Gráfico 24 – Acontecem reuniões em meu departamento?

- 10% dos funcionários dizem que sempre ocorrem reuniões em seu departamento; - 40%
raramente; - 50% dizem que às vezes.
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Gráfico 25 – As informações repassadas são completas e confiáveis?

- 30% dos funcionários acreditam serem às vezes completas e confiáveis às informações repassadas; - 30% quase sempre; - 40% sempre.
Fonte: Os gráficos 21 a 25, e as análises, foram produzidas pelos autores do projeto em 2018.

OS GRÁFICOS 26 A 30 TRATAM DA IMAGEM DA EMPRESA:
Gráfico 26 – A empresa disponibiliza informações da história da empresa (visão, missão e valores)?

- 10% dos funcionários dizem sempre ter acesso às informações sobre a história da empresa; 10% quase sempre; - 30% raramente; - 50% às vezes.
Gráfico 27 – Como é a imagem que da empresa perante a sociedade?

- 10% dos funcionários acreditam que a empresa tenha uma imagem ruim perante a sociedade; - 90% acreditam ser boa a imagem.
Gráfico 28 – Sente-se satisfeito de participar do quadro de colaboradores da empresa?

- 30% dos funcionários estão quase sempre satisfeitos em participar do quadro de colaboradores da empresa; - 30% às vezes; - 40% sempre.
Gráfico 29 – A empresa é inovadora frente aos tempos atuais e o mercado?

- 10% dos funcionários veem que raramente a empresa é inovadora aos tempos atuais; - 20%
sempre; - 30% que quase sempre; - 40% acredita que às vezes.
Gráfico 30 – Você considera que a empresa esta disposta em desenvolver as pessoas?

-20% dos funcionários consideram que a empresa raramente está disposta a desenvolver as
pessoas; - 20% quase sempre; - 60% às vezes.
Fonte: Os gráficos 26 a 30, e as análises, foram produzidas pelos autores do projeto em 2018.

OS GRÁFICOS 31 A 35 TRATAM FATORES DE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
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Gráfico 31 – Considerando o relacionamento das pessoas da sua equipe, o relacionamento é?o relacionamento é?”

- 40% dos funcionários veem como excelente o relacionamento entre as pessoas de sua equipe; - 60% dizem ser bom.
Gráfico 32 – O relacionamento entre os superiores e subordinados é:

- 30% dos funcionários dizem ser excelente o relacionamento entre superiores e subordinados; - 70% dizem ser bom
Gráfico 33 – As pessoas da equipe cooperam com a resolução de problemas?

- 10% dos funcionários veem que quase sempre as pessoas da equipe cooperam para a resolução de problemas; - 30% sempre; - 60% às vezes.
Gráfico 34 – Como é a comunicação entre as pessoas de sua equipe?

40% dos funcionários informam que a comunicação é excelente; - 50% que é boa; - 10% que
é ruim.
Gráfico 35 – Considerando as pessoas que trabalham em sua equipe, o ambiente de trabalho é?

- 30% dos funcionários informam que o ambiente de trabalho é excelente; - 60% que é bom;
- 10% que é péssimo.
OS GRÁFICOS 36 A 40 tratam de Fatores de Reconhecimento:
Gráfico 36 – Você se sente reconhecido pelo trabalho que executa?

- 20% dos funcionários sempre se sentem reconhecidos pelo trabalho que executam; - 40%
quase sempre; - 40% às vezes.
Gráfico 37 – Suas ideias e sugestões são ouvidas pela empresa?

- 20% dos funcionários mostram que sempre as suas ideias e sugestões são ouvidas pela empresa; - 40% que às vezes; - 40% que raramente;
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Gráfico 38 – Você se sente realizado pelo trabalho que executa?

- 50% dos funcionários sentem realizados com o trabalho que executam; - 10% quase sempre;
- 30% às vezes; e outros 10% que raramente.
Gráfico 39 – Suas ideias são consideradas pela empresa?

- 10% dos funcionários informam que sempre suas ideias são consideradas pela empresa; 30% que quase sempre; - 30% às vezes; - 30% que raramente.
Gráfico 40 – Você se sente satisfeito com a maneira que é tratado?

- 50% dos funcionários informa que sempre se sentem satisfeitos com as maneiras que são
tratados; - 40% às vezes; - 10% raramente.
Fonte: Os gráficos 36 a 40 que tratam de fatores de reconhecimento foram produzidas pelos autores do projeto em 2018.

OS GRÁFICOS 41 A 45 FATORES DE SUPERVISÃO / LIDERANÇA / ESTILO GERENCIAL:
Gráfico 41 – A supervisão usa de educação e bom senso para orientar os colaboradores?

- 40% dos funcionários veem a supervisão sempre usa educação e o bom senso para orientar
seus colaboradores; - 10% quase sempre; - 40% às vezes; - 10% informa raramente.
Gráfico 42 – Os supervisores procuram divulgar e discutir os objetivos da área?

- 20% dos funcionários alegam que os supervisores sempre procuram divulgar e discutir os
objetivos da área; - 10% quase sempre; - 60% às vezes; - 10% raramente.
Gráfico 43 – Como você se sente com a maneira que é tratado pelos seus supervisores?

- 30% dos funcionários se sentem excelentes pela maneira que são tratados pelos seus supervisores; 60% se sentem bem; 10% se sentem ruim.
Gráfico 44 – Seus supervisores dizem regularmente como está o seu desempenho no trabalho?

- 10% dos funcionários informam que os seus supervisores sempre dizem com está o seu deAugusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 99-126, nov./dez. 2018.
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sempenho; - 20% quase sempre; - 30% às vezes; - 40% raramente.
Gráfico 45 – Seus supervisores se preocupam com o meu desenvolvimento profissional?

- 10% dos funcionários veem que sempre os seus supervisores se preocupam com o seu desempenho profissional; - 20% que quase sempre; - 60% às vezes; - 10% raramente.
Fonte: Os gráficos 41 a 45 tratam de fatores de Supervisão / Liderança / Estilo Gerencial:

OS GRÁFICOS 46 A 50 TRATAM DE FATORES DE RELACIONAMENTO ENTRE OS DEPARTAMENTOS.
Gráfico 46 – O seu departamento está ciente das mudanças em outros departamentos?

- 40% dos funcionários alegam que o seu departamento está sempre ciente do que acontece
em outros departamentos; - 10% quase sempre; - 30% às vezes; - 20% que raramente
Gráfico 47 – Como é o relacionamento interpessoal entre os departamentos?

30% dos funcionários veem que sempre há relacionamento entre os departamentos; - 20%
que quase sempre; - 50% que às vezes.
Gráfico 48 – A empresa trabalha com rodízio de funcionários para compartilhar conhecimentos?

- 10% dos funcionários afirmam que quase sempre a empresa trabalha com rodízio de funcionários para compartilhar conhecimentos; - 90% afirmam que raramente.
Gráfico 49 – Os departamentos passam as informações corretamente quando solicitadas?

- 40% dos funcionários afirmam que os departamentos passam as informações corretamente
quando solicitadas; - 10% que quase sempre; - 30% que às vezes; - 20% que raramente.
Gráfico 50 – Como é o relacionamento dos supervisores de outras áreas relacionadas ao seu departamento?

- 20% dos funcionários veem como excelente o relacionamento de supervisores de áreas distintas; - 60% como bom; - 10% como ruim; - 10% como péssimo.
Fonte: Os gráficos 46 a 50 tratam de fatores de Relacionamento entre os Departamentos.
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Fonte: Gráficos produzidos pelos autores do projeto em 2018.
Fonte: Os gráficos 1 a 50 e suas analises foram desenvolvidos pelos autores do projeto em 2018.

Na coleta de informações através da aplicação do questionário do clima organizacional na
empresa Sene Transportes, foi solicitado que citasse os três fatores mais motivadores na empresa, e
três fatores a serem melhorados. Por meio do questionário foram identificados problemas que estão
impactando na evolução da empresa, e também o que a empresa está oferecendo para a melhoria
da qualidade de vida dos colaboradores. Constatou-se que a empresa oferece salário compatível
com o praticado por outras organizações do mesmo segmento de mercado, mas outros benefícios
como o convênio médico e a cesta básica deixam a desejar no atendimento das necessidades.
A pesquisa denota que os funcionários não estão satisfeitos como os critérios do recrutamento interno, embora achem que são reconhecidos no exercício de suas funções e considerem que o
ambiente de trabalho e o relacionamento com os colegas de trabalho são favoráveis ao desenvolvimento de suas atividades. As informações que recebem são suficientes para que o trabalho seja
desenvolvido de uma maneira correta e satisfatória; no entanto, apontam falhas de comunicação
quando ocorrem mudanças em outros departamentos, pois muitas vezes não são informados, e esse
fato pode provocar problemas e inconsistências no desenvolvimento dos processos. As opiniões e
sugestões nem sempre são ouvidas e por muitas vezes são adotados novos procedimentos o conhecimento e o devido treinamento para a maioria dos funcionários.
Pontos de fracos ou de melhorias: um relevante ponto de melhoria que foi constatado na
pesquisa por 90% dos funcionários é o da falta de rodízio no desenvolvimento das funções, ou seja,
cada empregado é especialista e tem a sua atividade especifica, e portanto, não se sente preparado
para realizar outras operações, fato que pode trazer problemas para a empresa e até mesmo paralisar
parte do processo produtivo, caso algum funcionário se ausente do local de trabalho por qualquer
motivo, ou até mesmo, venha a deixar a organização. Pontos fortes ou de oportunidades: o questionário trouxe uma visão muito interessante sobre as motivações dos colaboradores, visto que a
maioria está satisfeita com o salário, com a jornada e o horário de trabalho e prezam a amizade no
ambiente de trabalho, ficando ainda evidente a percepção que que a honra seus compromissos e
obrigados trabalhistas, quando da realização de horas ou jornadas extras de trabalho.
Dessa forma, será feito uma análise mais apurada em relação aos aspectos de melhorias e
de oportunidades encontrados na Sene Transportes. É fundamental que as empresas percebam a
importância das pessoas para o sucesso dos negócios, sendo que ações eficientes de treinamento, capacitação, desenvolvimento, comunicação e feedback regulares, podem trazer motivação aos
mesmos, bem como, ensejar melhor desempenho em suas atividades de forma a melhor atender as
necessidades dos clientes.

2.

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA SENE TRANSPORTES

Neste tópico será descrita a empresa Sene Transportes, a qual é objeto deste estudo. A empresa tem como razão social o nome: Sene Empresa de Transportes de Cargas e Encomendas Ltda. A
matriz está localizada na cidade de Campo Grande no estado Mato Grosso do Sul, no seguinte endeAugusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 99-126, nov./dez. 2018.
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reço: Rodovia BR 163, nº 5500, Jardim Monumento, Campo Grande/MS, CEP: 79072-000, telefone (67)
3378 7300. Possui duas filiais, sendo a filial 1: na cidade de Dourados/MS, sito à Rua Alameda Otavio
Catão, nº 1165, Lote A Quadra 13, Alhambra, CEP: 79843-050. Telefones: (67) 3420 5100/5106. A filial
2: na cidade de São Paulo/SP, sito à Rua da Balsa, nº 1000; Freguesia do Ó, São Paulo/SP, CEP: 02910025. Fones: (11) 2613 6108/ (11) 2738 5761/ (11) 2614 9723.
A Sene Transportes é uma empresa do Grupo Queiroz Ltda., com mais de 50 anos no segmento
de transportes de passageiros e turismo. No ano de 1995, ampliou suas as atividades ao passar a atuar também no segmento de transportes de cargas e encomendas. A Sene considera-se especializada
em serviços de coleta e distribuição e para desenvolvimento de suas atividades possui uma área estrutural de 2500 m² para armazenagem e escritórios. Sergio Fermau de Oliveira, fundou a empresa na
cidade de Campo Grande/MS, em dia 10 de maio de 1995. As atividades iniciaram-se em um galpão
alugado de aproximadamente 300 m², o fundador antes da abertura da empresa tinha a profissão de
motorista e o desejo de abrir sua própria transportadora.
A frota inicial era de dois veículos, um Caminhão truck e um Caminhão ¾ ton. Em seguida foi
aberta uma filial na cidade de São Paulo, em um galpão alugado, localizado na região do Brás, onde
era feito o recebimento e carregamento das mercadorias e enviadas para serem entregues na cidade
de Campo Grande/MS. Por estar iniciando no ramo de transportes de cargas, a Sene tinha uma pequena quantidade de clientes, por isso, os mesmos caminhões que faziam a coleta e a distribuição
das mercadorias.
Com o passar do tempo e com base em qualidade na prestação dos serviços, a empresa expandiu seus números de frota de veículos, clientes, funcionários, instalações e recursos de tecnologia em
geral, sendo que atualmente tem um quadro da ordem de 50 funcionários, 14 caminhões e galpão
próprio. A empresa tem como Missão: Assegurar que os serviços prestados cumpram as especificações e necessidades dos clientes. Minimizar as possibilidades de falhas, com consequência redução
de custos, sem interferir na qualidade. Ser uma empresa nacionalmente reconhecida por sua eficiência, competitividade e rentabilidade na prestação de serviços de movimentação de cargas. Sua
Visão: é aumentar a abrangência dos serviços prestados, sem perder a qualidade. Investir em melhorias constantes dos serviços prestados, visando a velocidade das entregas e consequentemente a
satisfação do cliente. Seus Valores são: Simplicidade nos relacionamentos. Respeito ao Ser Humano
e ao meio ambiente. Qualidade e eficiência nos serviços prestados. Transparência e honestidade
nas relações comerciais. A Filosofia da empresa é empregada como: “A Sene Transportes deseja que
nossos colaboradores e clientes sempre tenham um tratamento a altura de suas expectativas e preceitos humanos. Prezamos pela boa conduta e honestidade e assim fazemos no nosso dia a dia com
nossos colaboradores e clientes”. Sua Política é: “Possibilitar um entendimento entre todas as áreas
da empresa e seus colaboradores e por consequências gerar um clima mais harmonioso de trabalho”.
E “Criar mecanismo que possibilite uma comunicação mais clara e abrangente, inibir ao máximo o
erro de informação, esse é nosso objetivo”.

3.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO
O processo de Coleta e de Distribuição inicia-se com a solicitação de coleta por parte do clienAugusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 99-126, nov./dez. 2018.
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te (remetente), o qual já é cadastrado na Sene, e faz por telefone um pedido de coleta de encomenda, sendo que uma vez feita a solicitação, é gerada uma ordem de coleta que será efetivada no dia
seguinte. No entanto, ocorrem casos emergenciais em que por necessidade do cliente a coleta é
realizada no mesmo dia. No período da manhã do seguinte posterior ao pedido do cliente, as ordens
de coletas são distribuídas aos motoristas, com as rotas e endereços traçados de acordo com os horários e locais disponibilizados pelos clientes. Devido às restrições legais de circulação de veículos
relacionadas ao porte (peso e cubagem) e número das placas, são destacados automotores que se
adequem as regras e características de circulação dentro desse perímetro, os quais são denominados VUCs – Veículos Urbanos de Cargas, os quais apesar da reduzida capacidade de peso e cubagem
para transporte de volumes, possuem autonomia e agilidade para efetuarem vários carregamentos
e descarregamento no decorrer do dia, ou seja, podem fazer várias saídas para atender aos pedidos
dos clientes.
Outro fator muito importante e que impacta diretamente na prestação dos serviços da Sene,
está relacionado a questão da fluidez do trânsito, visto que qualquer problema que cause congestionamento nas vias de circulação, pode ocasionar perdas no prazo das coletas e no de expedição das
encomendas. Na regra de negócios da Sene e para que haja a satisfação dos clientes, é fundamental
que todas as coletas programadas sejam efetivamente realizadas, até o final do dia posterior ao da
solicitação por esse, de tal forma a não dar possibilidade da concorrência conquistar o mercado de
sua atuação, pois trata-se de um segmento altamente competitivo. No retorno das coletas é feito o
descarregamento dos veículos e realizada a conferência das encomendas, com o cruzamento constante das notas fiscais e os dados de quantidade, volume e peso dos itens coletados. Paralelamente
a conferência das encomendas é feita a separação e identificação / etiquetamento dos objetos, com
agrupamento das mesmas de acordo com a localidade de destino. Esse procedimento requer muita
atenção para que não haja expedições, endereçamento e carregamento errôneos dos veículos de
transportes, assim como, para estabelecer o tipo de automotivo que será utilizado no transporte das
encomendas.
No carregamento dos veículos, procura-se paletizar a carga, sendo que necessariamente os
itens mais pesados vão na parte de baixo do palete, ou se for o caso, no piso do baú dos caminhões,
e o mais leve na parte superior do palete. As expedições de encomendas são realizadas para as cidades a seguir relacionadas, as quais de forma rotineira são atendidas pela Sene: - Matriz Campo
Grande/MS: Campo Grande, Aquidauana, Anastácio, Sidrolândia, Maracaju, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Ribas do Rio Pardo, Terenos, Dois Irmãos do Buriti, Rio Verde, Água Clara,
Cassilândia, Corumbá, Miranda, Rio Negro e Três Lagoas. - Filial Dourados/MS: Dourados, Rio Brilhante, Amambaí, Caarapo, Ponta Porã, Naviraí, Itaporã, Coronel Sapucaia, Nova Alvorada do Sul, Porto
Murtinho, Antonio João, Jardim, Bela Vista, Bonito, Aral Moreira, Eldorado, Fátima do Sul, Gloria de
Dourados, Douradina, Iguatemi, Ivinhema, Jatei, Paranhos, Sete Quedas, Tacuru e Vicentina.
Finalizado o carregamento das mercadorias de acordo com as cidades de destino, é emitido o
conhecimento de transporte de cada nota fiscal, momento em que o órgão de expedição faz a conferência das notas fiscais e dos conhecimentos de transportes, e calcula os valores de fretes de cada
um dos clientes. Destaca-se o fato de que sem o conhecimento de transporte, por razões legais, os
veículos não podem seguir viagem até os destinos das encomendas. Ao chegar ao destino final é fei-
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to o descarregamento das encomendas e realizada uma imediata conferência das mesmas, em termos de quantidade, peso e condições das embalagens, para verificar se ocorreram avarias ou se houve espoliação de conteúdos. Na sequência, as encomendas são direcionadas as áreas previamente
estabelecidas para os locais de destino, sendo que essa atividade é realizada a partir das etiquetas de
endereçamento afixadas nos objetos quando de suas expedições na cidade de São Paulo. A entrega
aos destinatários é realizada através de prestadores terceirizados, também denominados agregados,
e os mesmos no período da manhã fazem as retiradas e promovem a entrega das encomendas. Cada
prestador é responsável por uma área de cobertura e dificilmente essa é alterada, de forma que esse
fique especialista na localidade e tem maior produtividade e celeridade na entrega das encomendas.
Carregado os veículos, os motoristas recebem as notas fiscais das mercadorias e os roteiros de
distribuição, sendo que por razões de gestão de riscos, é feito o jogo das bolas pretas pela segurança
do depósito da empresa. Esse procedimento tem por finalidade evitar o furto ou e desvio de encomendas, e ocorre da seguinte forma: dentro de saco tem 2 (duas) bolas brancas e 1 (uma) bola preta,
antes de ir a rua para efetivar as entregas, o agregado ao passar na guarita, retira uma bola do saco e
se sair à bola preta, ele deve retornar a empresa para que seja feita uma nova conferência dos objetos
da carga, e se tirar a bola branca, o mesmo é liberado pra fazer as entregas. No final do dia, após a
efetivação de todas as entregas, o motorista devolve os conhecimentos devidamente identificados e
assinados ao responsável pelo setor financeiro, que irá gerar os boletos para pagamento dos serviços
de transportes.

4.

PROCESSOS DA PESQUISA

Desde os primeiros passos do comércio em solo brasileiro se fez necessário à elaboração de
mecanismos que possibilitassem a coleta e a entrega de objetos, não nessa ordem necessariamente,
porém ambas precisavam ser feitas com eficiência e qualidade, assim era o que se esperava. Usando
das ferramentas que disponíveis naquela época, no período colonial, os portugueses fizeram girar a
economia do Brasil, transportando a cana de açúcar e o ouro até seus mercados compradores, já no
período pós-colônia, o café assumiu esse papel de principal mercadoria comercializada.
No século XVIII, com as descobertas do ouro, intensificou-se a interiorização do
país, sendo utilizados como meio de transportes os carros de boi e as mulas, entre
Rio de Janeiro, São Paulo e as Gerais. A Estrada Nova fazia a ligação de quinhentos
quilômetros entre a região de Minas e o Rio de Janeiro. (GORDINHO, 2003, p. 111).

Já no período contemporâneo da história, coube aos chefes de Estado, em especial a Getúlio
Vargas e Juscelino Kubitschek, o desenvolvimento e implantação de políticas públicas voltadas ao
progresso e avanços das estradas em todas as direções do país, ou seja, uma integração e acesso aos
mercados isolados. Os investimentos nos setores de transporte, energia, siderurgia e refino de petróleo, fizeram com que esses avanços fossem possíveis, com isso ocorreu a tão esperada expansão
econômica e por consequência surgiu à necessidade de um sistema eficiente de transportes para
atender a crescente demanda daquele momento.
A chegada das primeiras multinacionais do setor automotivo do país nos anos de 1950 e a
estruturação da Fábrica Nacional de Motores (FNM), foram pontos de partida para uma grande muAugusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 99-126, nov./dez. 2018.
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dança no cenário dos transportes no Brasil. Com a inovação tecnológica, medidas públicas, incentivo
do Estado para a instalação das indústrias e o desenvolvimento da infraestrutura, ainda precária, mas
avançando lentamente com abertura de novas estradas, o país se estruturava em prol dos avanços
econômicos e sociais.
No início dos anos de 1950, o país tinha 262.529 automóveis e 210.244 caminhões
e ônibus, num total de 472.773 veículos. Destes, o Rio de Janeiro reunia um total de
17.853 e São Paulo somava 172.890 unidades. (GORDINHO, 2003, p. 123).

É importante ressaltar que a cidade e a região metropolitana de São Paulo desempenharam
papel fundamental para o crescimento econômico e tecnológico do país, pois é nelas até hoje se
concentram as principais montadoras de automóveis e indústrias de produção de bens e serviços
do país. Boa parte da mão de obra qualificada pela indústria paulista, posteriormente partiu para
outros cantos do país para atuar na produção de outros bens. O transporte rodoviário de cargas foi
muito importante para o desenvolvimento e integração entre as cidades do Brasil, por ele foi feito
a distribuição do que era manufaturado pelas indústrias de São Paulo. Atualmente o cenário não
mudou muito em relação ao passado, porém, cabe ressaltar que os tempos são outros, mas os desafios continuam os mesmos, pois não obstante o fato da descentralização da produção de diversos
segmentos, a citada região paulista, ainda continua sendo o principal agente balizador da economia
e do PIB – Produto Interno Bruto brasileiro, embora o atual cenário econômico encontre-se em período de retração e com queda na realização de negócios.
O estado de São Paulo segue concentrando quase um terço da riqueza nacional,
mas, assim como o Sudeste, vem perdendo participação no Produto Interno Bruto
(PIB), conforme dados divulgados hoje (1911/2015) pelo IBGE. De 2010 a 2013, São
Paulo passou de 33,3% para 32,1% do PIB (perda de 1,2 pontos percentual), enquanto a região foi de 56,1% para 55,3%, indicando ligeira queda da histórica concentração. (www.redebrasilatual.com.br/economia/2015/11sudeste-e-sao-paulo-perdem-espaco-no-pib-brasileiro-977.html) acessado dia (14/11/2015).

O transporte de cargas em São Paulo ainda é um desafio a ser superado pelos gestores logísticos, a cidade é artéria principal de ligação para praticamente todas as direções e principais mercados
consumidores brasileiro. O Porto de Santos situado no estado de São Paulo, através do modal de
transporte de cargas marítimo, assim como os Aeroportos de Cumbica em Guarulhos e Viracopos
Campinas, no modal aeroviário, sãos os principais elementos de ligação comercial com os agentes
comerciais externos. No entanto, apesar de toda a relevância e pujança paulista, a cidade de São Paulo sofre com o tamanho de sua frota de veículos, que em 25/05/2015 chegou ao número de mais de
8 milhões de unidades registradas, sendo esse fator preponderante e considerado uma das maiores
barreiras para a operacionalidade do setor logístico.
Não menos importante que o tamanho da frota paulista, é o estado de conservação das estradas, as quais apresentam baixos níveis de conservação, falta ou péssima qualidade de sinalização,
falta de balanças; muito embora, grande parte da malha paulista seja privatizada e nesse caso, há
uma sensível melhoria na qualidade das artérias viárias, mas para isso, são cobrados pedágios, os
quais em muitas rodovias, apresentam valores considerados os maiores do mundo em termos que
quilômetros rodados.
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Outro gargalo observado no transporte rodoviário é o intenso tráfego de veículos
nos centros urbanos brasileiros, que faz o custo operacional aumentar. A distribuição urbana esbarra em problemas como o crescimento desordenado das cidades.
(JÚNIOR, 2014, p. 305).

Mas não é somente a baixa qualidade e o preço do pedágio das estradas paulistas que impactam qualidade e a produtividade do segmento logístico, outro ponto que impacta nos custos do
transporte de cargas na região paulista, são os elevados índices de roubos e sinistros de cargas na
Capital, na Grande São Paulo e Interior do Estado como um todo. Os índices apontam para a precariedade da segurança pública, isso se torna uma barreira para o crescimento e desempenho produtivo
esperado pelo setor, e para tanto, mostramos dados “adaptados” da pesquisa feita pelo Sindicato das
Empresas de Transporte de Cargas em São Paulo e Região (SETCESP):
Roubo de Cargas – Estado de São Paulo. Regiões – Janeiro a Setembro de 2016;
Capital – 4.121 (58,65%); Grande São Paulo – 1.544 (27,97%) e Interior do Estado
– 1.362 (19,38%). Adaptado de: http://www.setcesp.org.br/upload/ckeditor/
Jan_a_Dez_2016_ok.pdf.

As empresas enfrentam diariamente desafios de falta de segurança e de riscos em seus processos, tendo de lançar mãos das mais diversas estratégias, táticas e medidas, para que de maneira
segura e lucrativa possam prestar os serviços de transportes de coleta e de distribuição, dentro de
níveis de qualidade previamente negociados com os seus clientes. Fatores de preço, qualidade, prazo, quantidade, tempo e lugar são atributos necessários para satisfazer as necessidades dos clientes
e manter a produtividade e competitividade das organizações. Gerenciar uma frota de veículos na
cidade de São Paulo, não necessita apenas dos mais modernos equipamentos e sistemas de gestão de transportes como TMS – Transportation Management System (Gerenciamento de Sistemas de
Transportes), que permite não somente o controle interno desse patrimônio, mais também possibilita a roteirização, monitorização e rastreamento dos veículos em níveis externos, mas também
requer uma equipe de profissionais altamente qualificados e capacitados para o desenvolvimento e
implementação de técnicas e táticas que venham a minimizar os riscos e sinistros advindos da prestação dos serviços.
São os funcionários que com o seu expertise e engajamento institucional que fazem a diferença nas relações entre as empresas, seus fornecedores e clientes, ou seja, os stakeholders, como um
todo. O transporte de matérias primas, semiacabados ou em processo e produtos acabados, é de
suma importância para o mercado consumidor e para economia dos países, por isso o transporte em
seus processos de distribuição, representa um dos maiores desafios ao setor logístico.
O transporte é definido como um elo essencial entre a expedição da empresa e o
cliente. Reúne as matérias primas para a produção de commodities comercializáveis e distribui os produtos da indústria no mercado. (HARA, 2013, p. 53).

Os custos de transportes na atividade logística oscilam entre 30% e 70% dos gastos operacionais de uma empresa. Os elevados custos do segmento setor são consequência das péssimas condições das estradas rodoviárias, da exaurida capacidade das ferrovias, do sucateamento e assoreamento dos portos, da baixa capacidade de transporte de cargas dos aeroportos, da não interligação com

Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 99-126, nov./dez. 2018.
ISSN 1518-9597 | e-ISSN 2316-3852 | doi: 10.22287/ag.v1i22.815

DE CAMPO, A. F., DA SILVA, C. H., SANTOS, E. F. M., DA SILVA, L. A., DATRINO, R. C.:
COLETA E DISTRIBUIÇÃO NA EMPRESA SENE TRANSPORTES

dos modais de transporte. Fica claro que o privilégio e preferência dada ao uso do modal rodoviário
e o detrimento e esquecimento dado aos modais ferroviário e marítimo, são fatores que impactaram
de forma negativa e diminuíram a produtividade e competitividade das empresas brasileiras, bem
como, aumentaram de forma relevante os custos logísticos e de forma mais abrangente, formou o
que hoje de forma recorrente chamamos de “Custo Brasil”.
A logística brasileira é muito cara (...), para transportar da China até o Brasil, um
contêiner percorre cerca de 17 mil quilômetros, em 35 dias, a um custo de US$:
1.200,00 ou seja R$: 2.400,00 (...), do Porto de Santos até a capital paulista, são 77
quilômetros, e pasmem: o custo para tal é de R$: 2.000,00, ou seja, quase o mesmo
custo. (JÚNIOR, 2014, p. 305).

A adoção de práticas mais eficazes para a movimentação da carga é de vital importância, uma
vez que o modal rodoviário tem representatividade em torno de 59% da produção e entregas comerciais, seja ela interna ou externa. No que diz respeito à movimentação externa da carga, deve-se
atentar para as duas situações que são objetos de estudo deste trabalho: coleta e distribuição. A empresa em estudo neste trabalho é a Sene Transportes de Cargas, ela atende seus clientes com essas
duas modalidades de operação logística. Para a coleta, o campo de atuação é o estado de São Paulo/
SP, envolvendo a capital, a região metropolitana e as cidades do interior que são atendidas com o
serviço de coleta. Hoje, está em vigor na cidade de São Paulo, uma restrição ao tráfego de veículos
pesados dentro do perímetro urbano em determinados horários, rodízio de veículos, nos horários
das 07:00 às 10:00 horas e das 17:00 às 20:00 horas, e até mesmo sua proibição de total do tráfego.
Com isso os gestores logísticos, devem trabalhar com uma frota flexível de veículos para atender a
demanda dos clientes. As restrições de tráfego na cidade de São Paulo, foram criadas com intuito
de desafogar o trânsito nas vias e melhorar as condições de movimentação das pessoas e veículos
dentro da cidade, como também nas marginais, que circundam o perímetro central da cidade, denominado centro expandido.

Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 99-126, nov./dez. 2018.
ISSN 1518-9597 | e-ISSN 2316-3852 | doi: 10.22287/ag.v1i22.815

115

116

DE CAMPO, A. F., DA SILVA, C. H., SANTOS, E. F. M., DA SILVA, L. A., DATRINO, R. C.:
COLETA E DISTRIBUIÇÃO NA EMPRESA SENE TRANSPORTES

Figura 1 – Mapa da Zona Máxima de Restrição ao Tráfego

Fonte: http://autozine.com.br/informacao/rodizio-de-veiculos-em-sao-paulo-nao-sera-suspenso-em-jul0 9/04/2016

Com isso o setor de transporte de cargas adaptou-se ao novo modelo de movimentação de
caminhões dentro do perímetro urbano da cidade, para atender seus clientes nas atividades de coleta e de distribuição. Investimentos tiveram que ser feitos, principalmente na aquisição de novos
veículos para transitarem nessa área restritiva, bem como, os clientes e o comércio de uma forma
geral também tiveram que fazer mudanças para poderem ser atendidas pelas empresas prestadoras
de serviços e de fornecimento de produtos. Medidas estão sendo estudadas e colocadas em prática
pelo poder público e setores econômicos. Uma das medidas adotadas foi à adoção da coleta e entrega noturna no perímetro central da cidade, sendo que esse modelo requer um esforço conjunto por
parte dos comerciantes, transportadoras, órgãos de trânsito e segurança, vez que as atividades nessa
faixa horária trazem maiores riscos e custos em sua operacionalização e patrimônio. No entanto, e
não obstante esse cenário de insegurança e de impacto financeiro, a administração pública não abre
mãos de cada vez mais restringir o trafego de veículos nas principais artérias da cidade de São Paulo
durante o dia, como forma de melhorar os aspectos de mobilidade e de qualidade de vida, visto que
a maior fluidez do trânsito, diminui a emissão de poluentes no ar da capital paulista.
Segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a circulação de caminhões na
cidade por dia é da ordem de 190 mil, destes: 44% - 84 mil - chegam pelas rodovias; 10% - 20 mil trafegam de passagem; 46% - 76 mil circulam no centro expandido da cidade (Fonte: http://www.
cetsp.com.br/media/352699/entreganoturna.pdf (acessado em 14/11/2016).
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O gerenciamento dessas mudanças impacta diretamente nos custos do transporte, aumentando cada vez mais o seu percentual de custeio de logístico nas atividades das organizações. Todo
esse cenário restritivo e de mudanças de forma negativa prejudicou o relacionamento entre empresas e clientes, visto que muitas delas deixaram de operar na citada região, assim como, muitos
comerciantes na impossibilidade de serem atendidos, foram obrigados a fecharem seus negócios ou
passaram a atuar em outras localidades.
Também é notório o fato de que muitas empresas em função da necessidade de adequarem
suas frotas e em razão de maiores custos de mão de obra e de gestão de riscos com as entregas
noturnas, estudos mostram que houve aumento de até 15% no preço final do frete, aumentaram os
preços de seus serviços, o que de forma direta, recaiu sobre o orçamento dos clientes.
Tirando a autorização para movimentação dentro da área de restrição para algumas empresas
e órgãos prestadores de serviços públicos e essenciais, somente podem circular nessa faixa restritiva
os VUCs – Veículos Urbanos de Cargas, que tem suas dimensões reduzidas se comparado ao caminhão normal, e são: largura de 2,20 metros, comprimento de 6,30 metros e capacidade nominal de
carga é de até 3 toneladas, mas mesmo assim, a restrição de circulação em dias e faixas horárias do
rodízio de veículos deve ser obedecida.
O crescimento econômico do país e o aumento do poder aquisitivo da população, até meados
do ano de 2015, trouxeram substancial aumento da demanda pelos serviços de transportes, mas o
atual cenário que se apresenta com a crise econômica, a estagnação do consumo, o desemprego e
porque não dizer, a crise política e ética do país, diminuíram o fluxo logístico de distribuição e coleta,
fato que tem motivado as empresas a diminuírem os preços, reduzirem os custos, aumentarem a
qualidade e produtividade, para superarem a concorrência.
Mas o pior desse momento econômico e social, é a inadimplência financeira e o não cumprimento de pagamento de salários, benefícios e encargos trabalhistas, pois a realidade do mercado, é
a de que muitas organizações estão cerrando suas portas e encerrando suas atividades.
Mesmo nesse ambiente restritivo e de dificuldades econômicas, ainda existe fluxo de movimentação de cargas, com os clientes que permaneceram exigindo mais e mais das prestadoras de
serviços, sendo que fatores como cumprimento dos prazos de coleta e entrega, manuseio sem danos ou quebras ou extravio, são considerados diferenciais competitivos e referenciais que agregam
valor aos serviços.
A busca pela agilidade e competência e cada vez mais emblemática no segmento logístico, e
as empresas de maneira impar devem lançar mãos de todos os esforços e projetos operacionais, de
recursos humanos, de tecnologia, de gestão de riscos e de informações de mercado, para prestarem
serviços com eficiência e eficácia, para manterem seus lucros, atenderem e criarem necessidades aos
clientes, bem como, satisfazerem seus funcionários e demais stakeholders.
Hoje, existem no mercado diversas ferramentas e sistemas para a gestão das atividades logísticas, denominadas TMS – Transportation Management System, que planejam processos de roteirizarão, monitoramento da movimentação do transporte on-line, manutenção de frota, fluxo de carga e
descarga de veículos, planejamento de chegada e saída de viaturas, recursos esses, que de maneira
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inequívoca tem proporcionado as empresas a possibilidade de otimização de uso de seus recursos,
para que haja um bom nível de serviços prestados, a fim de chegar aos patamares de satisfação dos
clientes e da lucratividade desejada pela empresa.
O transporte fornece as utilidades de tempo e local – a determinado custo. Entretanto, o custo de movimentação deve ser inferior ao valor que agrega aos produtos. Caso contrário, há poucas razões para considerar o transporte em primeiro
lugar. (HARA, 2013, p. 53).

O sistêmico monitoramento do fluxo de atividades e processos da empresa, em todas as
etapas do fluxo logístico, proporciona a geração de dados e informações, que serão processadas e
transformadas em referenciais qualitativos e quantitativos dos indicadores de desempenho, cujos
resultados mostram se os objetivos da empresa estão sendo alcançados, ou seja, é uma ferramenta
que apresenta um feedback, estratégico, tático e operacional para balizar a melhoria continua dos
esforços produtivos e administrativos das organizações.
As áreas de Tecnologia da Informação e de Logística, na realidade todas as áreas, devem trabalhar conjuntamente, de modo a desenvolver soluções que aumentar a fluidez e a qualidade das
atividades físicas da prestação dos serviços logísticos, assim como, o dos processos virtuais de gestão de recursos e de os fornecedores, prestadores de serviços e destinatários. É relevante o fato de
que a troca e disponibilidade das informações não são mais um diferencial competitivo, e sim uma
ferramenta necessária para a competição de mercado.
Todas as ferramentas e recursos tecnológicos colaboram de forma direta com a otimização do
uso dos recursos produtivos, trazendo ganhos de desempenho e de competitividade, mas esses ganhos, apenas possibilitam a oportunidade de tentarmos conquistar os clientes, sendo que os funcionários são elementos essenciais para o sucesso organizacional, e para tanto devem ser treinados, desenvolvidos e capacitados, para usarem os recursos tecnológicos de maneira adequada e produtiva.
Aliado ao desenvolvimento tecnológico seria fundamental e necessário o mesmo avanço em
relação à frota de veículos utilizada nas atividades logísticas, mas lamentavelmente a frota brasileira
é considerada “muito antiga”, o que é péssimo para um país, que conforme citamos anteriormente,
privilegia o uso do modal de transporte rodoviário, fato que aliado a baixa qualidade das artérias de
transportes, resultam em uma baixa produtividade e lucratividade desse segmento produtivo.
Segundo estimativas, a frota de transporte brasileira está envelhecida, tem cerca
de 200 mil ônibus, 1,3 milhão de caminhões. A idade média da frota é de 23 anos,
entre os caminhoneiros autônomos, e de 11 anos nas empresas. Os caminhões
com mais de 20 anos somam 44%, agravando seriamente o sistema de transporte.
(JÚNIOR, 2014, p. 303).

Para que haja um avanço significativo no setor de transportes de cargas no Brasil é preciso
haver por parte do Governo incentivo e apoio financeiro para a renovação da frota de caminhões,
flexibilizar o acesso a financiamentos para a troca dos veículos velhos por novos e modernos caminhões, é benéfico para todo o país e não só ao dono do veículo. Ganham as empresas que terão uma
frota de caminhões mais eficiente, com menos consumo de combustível, com recursos tecnológicos
e também com baixos índices de emissão de poluentes.
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Por conta da frota de veículos envelhecida e das péssimas condições das estradas, fica claro
que ano a ano o Brasil perde recursos que poderiam impulsionar o crescimento econômico, preservar a vida dos trabalhadores e reduzir os nossos custos logísticos,
(...), segundo a Embrapa, é a perda da safra de grãos, que gira na ordem de 6% da
produção, devido às más condições dos transportes. Outra perda considerável é o
número de mortos em rodovias federais. Em 2010, foram registradas 8.516 mortes,
segundo a Polícia Rodoviária Federal. (JÚNIOR, 2014, p. 304).

Para que o setor tenha avanços e passe a apresentar de bons indicadores de desempenho,
produtividade e de resultados, é necessário uma urgente mudança estrutural, abrangendo desde a
infraestrutura nas rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, canais de distribuição e políticas públicas
voltadas ao segmento, até a mudança no perfil das empresas tornando-as mais estruturadas e competitivas, para poderem oferecerem serviços de melhor qualidade.
Dessa forma, para que haja mudanças serão necessários anos de trabalho árduo e muita participação de todo o setor logístico, dos órgãos de classe e do poder público, para estudarem propostas
que possam corrigir e e eliminar os sérios problemas que afetam diretamente o rendimento operacional, a eficiência e a credibilidade do segmento como um todo.

5.

FALHA NO PROCESSO

Foi constatado por meio da pesquisa de clima organizacional o problema que diz respeito às
falhas de comunicação entre gestores e colaboradores, fator que pode acarretar aspectos e procedimentos que de forma negativa, podem impactam no desempenho e resultados da empresa Sene.
Diante dessa constatação, observa-se que esse é um ponto crítico de relacionamento na empresa, sendo um aspecto que gera grande desconforto no ambiente logístico da Sene Transportes,
pois nos resultados da pesquisa os colaboradores mostram que diversas situações de ineficiência
e de baixo desempenho produtivo são motivadas por conta da falhas existentes nos processos de
comunicação, visto que em suas visões, as decisões nem sempre são tomadas da maneira que eles
consideram mais adequada.
A má comunicação traz desgastes nas relações, agressões verbais, perda de tempo
com retrabalho, mal-entendidos, suscetibilidades afetadas, perda de motivação e
estresse. Liderar é comunicar, para atingir os objetivos da empresa. (MARTINIANO,
2007, P. 156).

Quando a comunicação é feita de maneira clara, correta e objetiva, e por profissionais qualificados, ela traz mais clareza e agilidade nas atividades empresariais; contudo, falhas nela ou o despreparo do corpo gerencial, podem levar empresas ao fracasso.
Por meio da pesquisa de clima organizacional foi possível constatar que o ponto comunicação
requer muita atenção na organização, uma vez que é consenso entre boa parte do corpo de colaboradores operacionais da empresa, a existências de falhas em sua aplicação.
A comunicação engloba todos os níveis hierárquicos de uma empresa e tem função primorAugusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 99-126, nov./dez. 2018.
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dial no sistema organizacional de informação; portanto, a forma mais adequada de comunicação é
elemento essencial para a transparência e balizamento da objetividade das relações funcionais em
todos os níveis, denotando a maneira esperada para a execução das atividades.
Por isso é necessário que haja mudanças formais e informais pelos envolvidos diretamente
no processo decisório, a fim de analisar com maior propriedade as sugestões advindas de todos os
níveis de colaboradores da empresa, visto ser essa uma necessidade mostrada como relevante e
premente para a melhoria do clima organizacional da empresa Sene, afinal o reconhecimento profissional é fator motivacional para o ser humano, ou seja, os funcionários ser sentem importantes
quando são ouvidos em suas idéias.
O comportamento humano é resultado de um conjunto de fatos coexistentes, que
podem ser entendidos como um campo de forças dinâmico inter-relacionado. Portanto, o comportamento de uma pessoa depende não somente de suas experiências
passadas, mas também do meio ambiente psicológico atual. (NETO, 2001, p. 57).

Os seres humanos são bombardeados diariamente por diversas situações e informações que
podem interferir diretamente em suas atitudes e relações interpessoais, tanto em âmbito pessoal
como no âmbito profissional. E considerando que o trabalhador passar mais de um terço do seu dia
dentro das organizações, o clima agradável no ambiente de trabalho pode contribuir para a melhoria do relacionamento e produtividade funcional, e o entendimento desse sentimento e das motivações humanas é fundamental para o bom andamento e entrosamento empresarial, e uma empresa
que ambiciona ser líder de mercado e reconhecida pela sua qualidade e excelência, tem de pensar
nesse sentido.
Hoje, a concorrência e a competitividade para se manter e crescer no mercado é extremamente acirrada, e é por isso que uma empresa não pode deixar de ter uma boa comunicação empresarial.
Bueno (1995, p.9), diz: “hoje, não se pode imaginar uma empresa que se pretenda ser líder de mercado e que volte as costas para o trabalho da comunicação.
Hoje a comunicação tornou-se tão fundamental que isso não faz dela um diferencial de uma
empresa, e sim um elemento necessário que objetiva levar confiança e satisfação aos clientes e aos
membros da empresa.
As mudanças devem ser apresentadas, analisadas, colocadas em pauta e discutidas sobre as
viabilidades com os membros da empresa de uma forma sistêmica, pois é sabido que as mudanças
nem sempre são vistas com bons olhos e que são de difícil aceitação, mas é necessário mudar esse
comportamento.
De forma geral as pessoas não gostam das mudanças, porque elas mexem em seus níveis de
segurança e de acomodação, mas elas precisam ter ciência, de que sem mudanças elas se tornaram
profissionais ultrapassados e desatualizados para o mercado, bem como, as empresas serão ultrapassadas pelos concorrentes.
As pessoas são influenciadas pelo meio ambiente onde vivem e desenvolvem cada qual um
comportamento perante os processos de comunicação, logo empresas inovadoras, com certeza terão em seus quadros funcionais, trabalhadores inovadores.
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Aos gestores cabe prestar atenção as mudanças na sociedade e antecipar-se a
um modelo diferente de relacionamento. A auto-estima dos trabalhadores, o sentimento de identidade com a organização, a responsabilidade com o trabalho, a
produtividade e a competitividade, entre outros indicadores, com certeza, não são
estimuladas por uma comunicação interna que os despreza ou subestima. (NASSAR, 2004, p. 31).

As estratégias de comunicação se bem gerenciadas pode gerar resultados positivos para a empresa, desempenhando papel de agente motivador do corpo funcional, e melhorar a percepção de
imagem da empresa perante seus colaboradores e demais stakeholders, situação advinda do melhor
entendimento das atividades e processos da organização.
A comunicação interage na hierarquia da empresa, sendo o fator que pode construir ou destruir a imagem, os relacionamentos e os objetivos. Já Kwasnicka, qualquer pessoa ou grupo que tenham a intenção de iniciar um negócio próprio, precisa ter o conhecimento para administrar, ou então, contratar alguém para fazê-lo,
visto que os problemas decorrentes do negócio devem ser previstos para alcançar
a finalidade principal. (KWASNICKA, 1995, p. 17).

A pesquisa de clima organizacional mostrou que muitas decisões tomadas na empresa são
aplicadas arbitrária ou burocraticamente, sem que os empregados operacionais sejam ouvidos ou
tenham o direito de opinar, situação que manifestam ser de falta de respeito com o seu conhecimento profissional, e salientam que essa falta de comunicação, muitas vezes leva a adoção de práticas
processuais, que diminuem a produtividade da organização.
Muitas das decisões de mudanças são tomadas de forma abrupta e autoritária, sem uma prévia
comunicação aos elementos envolvidos nas alterações de processos e procedimentos. Essa situação
além de trazer animosidade ao clima organizacional, traz em seu bojo, dificuldades na realização das
atividades funcionais, e muitos colaboradores acabam apresentando inconsistências e inconformidades em seus desempenhos, situação que acaba prejudicando a qualidade dos serviços prestados
e na lucratividade organizacional.
A comunicação interna é muito importante para uma empresa, mas o que se verifica na Sene
é a burocracia e autoritarismo, no qual o corpo gerencial e os chefes, de forma autocrática, não dão
espaço e mínima atenção para as opiniões dos funcionais subalternos, resultando de forma direta na
ausência de motivação, baixa produtividade e falta de comprometimento dos empregados.
Para as empresas reverterem esse quadro é preciso considerar as várias dimensões
humanas (emoções, atitudes, valores) no processo de trabalho e nas dependências
da empresa. Nesta perspectiva, a comunicação deve produzir integração e um verdadeiro espírito de trabalho em equipe. Qualquer objetivo será alcançado quando
tornar-se possível os trabalhadores evidenciarem seus valores, socializando e confrontando-os com os de outro. (PIMENTA, 2002, p. 119).

Quando a comunicação é trabalhada de forma democrática nos vários níveis hierárquicos da
empresa, de maneira que todos tenham a oportunidade de participem ativamente com idéias e
sugestões para aproveitar as oportunidades ou melhorar os processos, é maior a possibilidade dos
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resultados serem mais satisfatórios.
É fundamental que as empresas vejam os funcionários em todos os níveis como elementos
provedores de conhecimento e multiplicadores de idéias, atitude que de maneira positiva incidira
sobre a imagem da empresa perante seus integrantes e demais elementos que fazem parte do sistema organizacional; portanto, é fundamental o trabalho em equipe com um bom entrosamento,
entendimento, comprometimento e sinergia entre gestores e colaboradores.

6.

PLANO DE MELHORIAS

Na comunicação empresarial, seja ela profissional ou pessoal, caso haja falhas entre emissores
e receptores, poderão ocorrer conflitos de interlocução e desvios informacionais no ambiente da
empresa. Essa situação pode ser motivada pelos mais diversos motivos, entre os quais podemos
destacar ruídos de mensagens e inexperiência e limitação dos membros do processo de divulgação
e entendimento dos fluxos informacionais.
A partir dos números da pesquisa de clima organizacional, realizada junto aos funcionários da
empresa Sene, foi constatado que a comunicação é fator recorrente e relevante de reclamações do
corpo de colaboradores.
Diante desse cenário, é necessário que se estabeleça um plano de ação para melhoria deste
elo ora deficiente na organização. A proposta é de que esse plano tenha a duração de três meses
e que conte com a participação de todos os membros da equipe do setor operacional e de forma
conjunta de seus gestores.
O plano prevê que no período de sua realização, diariamente no início e ao término do expediente, haverá treinamento e desenvolvimento nas dependências da empresa, com profissional
capacitado na área de comunicação e de marketing, com a participação de todos os gestores e colaboradores, o que podemos chamar de TLT – Treinamento no Local de Trabalho, com atividades locais
e através de EAD – Ensino a Distância.
O objetivo do plano é estreitar a ligação entre os gestores e seus comandados, atuando de
forma a deixar mais claro e transparente o fluxo de comunicação, eliminando ruídos informacionais
e minimizando os impactos advindos das mudanças.
Em um primeiro momento será dada atenção aos gestores no que diz respeito a sua conduta
de responsáveis diretos pelo repasse das informações aos colaboradores. O trabalho consistirá em
habilitar e melhorar a comunicação, com treinamentos de expressão oral, de postura e de comunicação em público, com a interpretação de texto e de técnicas de redação.
No tocante aos colaboradores, o objetivo é o de mostrar a importância deles para o sucesso
da organização e como o desenvolvimento com qualidade de suas atividades é ponto relevante no
contexto da empresa. O treinamento desses abordara técnicas de comunicação, com a leitura e interpretação de textos, além do uso de técnicas para mostrar a linguagem corporal, mostrando que o
corpo fala não apenas com palavras, mas também com gestos e com os olhos.
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A estratégia principal para atingir os objetivos propostos é envolver e partilhar idéias entre
todos os membros empresa, de maneira a encontrar propostas para melhorar o processo de comunicação na empresa.
Uma vez implantado esse plano de ação, haverá quinzenalmente uma checagem para avaliar
como está o seu desenvolvimento, e os colaboradores de uma maneira geral serão ouvidos para
saber se os processos de comunicação estão melhorando e se os resultados estão sendo positivos.
Findado o período de treinamento, é importante que os conceitos de transparência das comunicações tornem-se prática na empresa Sene, e que reuniões de feedback tornem-se atividade
recorrente na organização.

7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste artigo foi analisar de forma sistêmica e metodológica a importância das atividades de coleta e de distribuição, que são as bases fundamentais de operacionalização da empresa
Sene Transportes de Cargas, pois representam o principal campo de atuação e de fonte de receitas.
Foi possível verificar no processo da empresa Sene as deficiências e as dificuldades no que diz
respeito às operações relacionadas e motivadas pelo tráfego viário na região metropolitana de São
Paulo, por conta das restrições a circulação de veículos pesados, dentro do perímetro denominado
centro expandido. Contudo, fica evidente a falta e precariedade da infraestrutura no país, é consequência do baixo investimento do Estado e a má conservação das estradas e rodovias sob a judice
governamental, colaboram firmemente para o baixo rendimento do setor logístico no país.
Outro dado importante e prejudicial à organização foi a falha detectada através da pesquisa
de clima organizacional, realizada com os funcionários da Sene, que apontou falhas de comunicação
entre os níveis hierárquicos da organização, de forma recorrente entre os gestores e colaboradores,
o que maneira explicita impacta nos resultados, bem como, interfere diretamente no ambiente organizacional, acarretando baixa motivação funcional.
Para correção das falhas de comunicação, foi proposto um plano de melhoria contínua, focado em treinamentos de gestores e demais colaboradores para a haja integração em todos os níveis
hierárquicos de forma transparente, clara e objetiva. O plano de treinamento será posto em prática
por meio de reuniões e treinamento de todo o corpo funcional, sendo aplicado por profissionais dos
setores de marketing e de comunicação.
Finalmente, sem a pretensão de esgotar as possibilidades de pesquisas e intervenções, acredita-se que esse artigo possa contribuir para a melhoria e compreensão dos problemas operacionais e
de comunicação da empresa.
Contudo, os gestores da empresa Sene tomaram conhecimento dessa pesquisa e de todas
as suas nuances, mas não manifestaram aos pesquisadores, se os seus esforços e sugestões de melhorias serão colocados em prática, até porque o atual cenário político e econômico vivenciado no
Brasil, tem impactado nos resultados das organizações, resultando em cortes de investimentos e
estratégias de redução de custos para a permanência no mercado.
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Mesmo com a incerteza se as sugestões serão analisadas e implementas pela Sene Transportes
de Cargas e Encomendas, é de suma importância a divulgação deste conteúdo para que os problemas aqui apurados sejam evitados em outras empresas.
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BRASIL E CORÉIA: UM ESTUDO COMPARADO DOS GRAUS DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NOS 1990 E 2000
Lucas Lopes de Almeida1, Alexandre da Silva de Oliveira2

RESUMO
Neste trabalho é apresentado uma análise comparativa entre a economia da Coreia do Sul e a do
Brasil. Levantando as principais estratégias e fatores que afetaram no desenvolvimento de ambos os
países, especialmente nos anos 1990 e 2000. Buscando entender quais foram os principais fatores
que influenciaram o desenvolvimento de cada um dos países e o que tornou a Coreia do Sul um
dos países mais competitivos do mundo, ressaltando a importância de um país ser competitivo no
mercado internacional.
Palavras-chave: desenvolvimento econômico; Brasil; Coréia do Sul.

ABSTRACT
In this paper, a comparative analysis is presented between the economy of South Korea and Brazil. Raising
the main strategies and factors that affected the development of both countries, especially during 1990
and 2000. In order to understand what were the main factors that influenced the development of each
country and what made South Korea one of the most competitive countries highlighting the importance
of a country being competitive in the international market.
Keywords: economic development; Brazil; South Korea.
JEL Classification: F63; I25; O15.
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1.

INTRODUÇÃO

Neste trabalho será analisada a economia sul-coreana e a economia brasileira, com maior ênfase no período de 1950 a 1990. Serão evidenciados os principais planos de desenvolvimento que
tiveram maior impacto nesse período em ambas as economias, como os planos quinquenais da Coreia do Sul, e o que levou ao sucesso desses planos, tornando a Coreia do Sul um país desenvolvido
e um dos mais competitivos do mundo.
Enquanto os planos de desenvolvimento do Brasil tiveram sucesso no curto prazo, por outro
lado trouxeram logo após seus términos, um alto endividamento e instabilidade econômica e não
tiveram êxito em tornar o Brasil um país desenvolvido.
Será abordado também o contexto em que cada país estava inserido e como esse contexto
pode ter atrapalhado ou contribuído para o desenvolvimento de cada um e quais foram as principais
semelhanças e diferenças entre as economias.
Os principais fatores que foram estudados e o nível de impacto dentro das economias foram:
nível de inflação, nível de investimento no setor privado, nível de investimento na educação e como
ocorreu a estruturação das economias no período de 1950-1990.
A principal hipótese que impediu o Brasil de se tornar um país desenvolvido e competitivo
internacionalmente foi a falta de um plano de longo prazo bem elaborado, que buscasse simultaneamente o desenvolvimento do setor privado e um alto nível de capacitação.

2.

CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DA CORÉIA DO SUL E BRASIL

O Estado da Coreia do Sul foi estabelecido em 1948, com a ajuda das forças americanas, após
anos de disputa com os interesses da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no Norte. (MENDES, 2000). Depois que as Coreias foram divididas, houve a instauração do governo militar norte-americano na Coreia do Sul, no período de 1945-1948, com o objetivo de promover a redemocratização. (Michele e Ednaldo). Mesmo a economia sul-coreana, tradicionalmente tendo como base a
agricultura, desde os anos 60, tem demonstrado grande dinamismo industrial. Com grande ajuda,
principalmente dos EUA e, um pouco depois, do Japão, em forma de assistência técnica, contribuindo para o crescimento econômico do país. (MENDES, 2000)
O que diferenciava a Coreia do Sul dos demais países, era a expansão da educação de forma a
suportar as exigências das diferentes etapas do desenvolvimento do país. Muitas empresas tinham
suas próprias escolas, e a partir de 1974 o governo tornou obrigatório o treinamento dos trabalhadores nas empresas com mais de 300 empregados, e com mais de 150 a partir de 1992. Além disso era
crescente o número de matrículas nos cursos técnicos de 2 a 3 anos de duração.
O esforço coreano de alocação de eficiência, e não simplesmente de recursos como
alguns economistas norte-americanos popularizaram, pode ser a causa do rápido ciclo de crescimento asiático. Ao longo de sua trajetória de desenvolvimento
é facilmente percebido na importante contribuição do progresso tecnológico no
crescimento econômico. (MENDES, 2002, p. 7)
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A ocupação americana na Coreia foi marcada por incertezas e confusões, isso aconteceu pelo
fato dos americanos não terem uma política clara para a Coreia. Após a divisão das Coreias, o governo Rhee implementou duas reformas institucionais importantes. A primeira foi sobre a propriedade
de terra que tempos depois ajudou no desenvolvimento social igualitário, e o cultivo de capital humano para o progresso industrial na Coreia do Sul, a Lei de Reforma Agrária, de 1949, fez com que um
dos principais obstáculos, sócio-político, para o desenvolvimento nacional fosse promovido. A outra
reforma estabeleceu a educação compulsória para os níveis primários. (MENDES, 2000)
Desde o estabelecimento da República Coreana, os grupos de esquerda eram predominantes
no país, mas a resistência da Coreia do Sul fez os norte coreanos lançarem um ataque militar em
junho de 1950, iniciando a Guerra da Coreia. As forças militares norte-coreanas invadiram a Coreia
do Sul e a capital, Seul foi destruída em três dias. A Coreia do Sul conseguiu iniciar sua reconstrução
econômica apenas depois do cessar fogo, através de grande assistência econômica dos Estados Unidos, e da Organização das Nações Unidas. Segundo Kwang Suk Kim e Joon-Kyung Kim (1997) neste
período começou o crescimento econômico, que foi ininterrupto, com exceção de 1956 e 1980. O
crescimento sul-coreano foi de uma taxa anual de 7,6%, durante 41 anos (1953 a 1994), resultado da
expansão do PND em 21 vezes. A renda per capita cresceu a uma taxa de 5,6% ou 9,3 vezes, enquanto
o crescimento populacional foi de 2,2%.
Para esses autores, o crescimento sul-coreano foi liderado pelas políticas de industrialização
que enfatizava a reconstrução do país através da substituição das importações, até os primeiros anos
da década de 60. A partir de então, foi implantada estratégias de desenvolvimento voltada para a
exportação, mas sem abandonar a seletividade das importações substituidoras de importação, principalmente nos anos 70, quando ocorria o desenvolvimento da indústria química e pesada. Nos anos
1980 e 1990 a estrutura industrial já estava formada, a partir da segunda metade da década de 80, foram implantadas estratégias distributivas e de apoio as pequenas e médias empresas, e também do
desenvolvimento das indústrias de elevado valor agregado, como a da informação, assim, buscando
a globalização da economia. (MENDES,2000)
O desenvolvimento industrial foi centrado na substituição de importações, com as
pequenas indústrias locais sendo protegidas por altas taxas de importação e restrições quantitativas. O governo, com frequência, fez uso de mecanismos de licenças
seletivas de importação e de um complexo sistema de múltiplas taxas de câmbio
para favorecer os futuros chaebols. (Miltons e Michelon, 2008)

As políticas de industrialização, sul-coreanas, foram guiadas pelo governo, através de intervenções no sistema de preços, na relação do governo com os grandes grupos, e principalmente
pelos planos quinquenais de desenvolvimento econômico e social. (MENDES, 2000)
Devido a recessão mundial do final dos anos 70, ao aumento de preços dos combustíveis e
ao aumento da inflação, iniciou-se um desequilíbrio na estrutura industrial sul-coreana. O aumento
da inflação deveu-se a ênfase nos investimentos em indústrias pesadas numa época de fraca demanda. Buscando o controle desses problemas, o governo estabeleceu um regime monetário para
estabilizar o fornecimento de capital, os preços e a economia. Manter a taxas de câmbio reais, expandir os subsídios e os empréstimos estrangeiros para empresas de exportação, foram as principais
mudanças na política comercial durante o plano. Apoio ao treinamento de pessoal e a pesquisa e
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desenvolvimento, também foi enfatizado. O estabelecimento de zona de livre de exportação e a
criação de companhias gerais de comércio foram introduzidas para expandir a participação do país
nos mercados mundiais. (MENDES, 2000)
O Sétimo Plano foi lançado em 1992, logo depois da Coreia do Sul se tornar membro das Nações Unidas, sua renda per capita já alcançava 7 mil dólares. Seus principais objetivos eram buscar
uma economia eficiente e saudável, inovar a administração e estabelecer um trabalho eficiente e
ético. O governo ressaltava a reorganização da educação e a promoção de treinamento profissional,
expansão da infraestrutura e eficiência no transporte, na administração, organização da indústria,
reforço das pequenas e médias empresas, melhoria na estrutura agriculta, restabelecimento das funções do governo e expansão da abertura econômica. (MENDES, 2000)
Este plano foi suspendido e substituído no final do seu segundo ano pelo Novo
Plano de Desenvolvimento Social (1993-97), quando Kim Young Sam se tornou
presidente. Este plano tinha como o objetivo tornar a economia livre do controle
governamental e contar com a participação e o espírito inovador da população
coreana. Ele também enfatizava a importância de reformas nas finanças, na administração, no orçamento e na ética. As principais direções políticas eram reforçar o
potencial de crescimento da economia. (MENDES, 2002, p. 7)

Nos anos 60 a economia sul-coreana atingiu um grau elevado de desenvolvimento. Através da
alocação de recursos e oportunidades ao setor privado, muitos chaebols3 (conglomerados empresariais) foram beneficiados pelas políticas do governo. Os principais objetivos do governo Park (196061), foram: facilitar a entrada de capital estrangeiro, promover a substituição de importação de bens
de consumo, como comida e têxteis e apoio ao setor agrícola. O principal objetivo do governo Park
era as políticas que visavam o desenvolvimento da indústria. (MENDES, 2000)
Park buscou estimular o setor privado para expandir as atividades econômicas, pois nesse período a condições econômicas e de infraestrutura eram pouco desenvolvidas, a Coreia do Sul possuía
uma das mais baixas renda per capita no mundo e baixo nível de reservas e tecnologia. A alocação de
crédito para os grandes grupos passou a ser controlada pela burocracia estatal, de forma a assegurar
que os recursos fornecidos pelo os governos fossem usados positivamente. Os grupos deveriam contribuir positivamente para o crescimento econômico e para o aumento das exportações. (MENDES,
2000)
As ajudas do governo eram acompanhadas de critérios de performance, principalmente quantidade exportada, era estabelecida, e o governo acompanhava de perto seu cumprimento. O governo passou a influenciar os conglomerados empresariais através de políticas e medidas administrativas como a alocação de licenças para investimentos e crédito para a indústria, com maior ênfase nas
grandes empresas. Assim os anos 1960 foram marcados pelo avanço dos chaebols para atividades
industriais de refinação de petróleo, montagem de produtos eletrônicos e produção de automóveis.
Assim. Os chaebols cresceram rapidamente passando a ser centro dinâmico da economia Nacional.
(MENDES, 2000)
3

É o termo coreano que define um conglomerado de empresas em torno de uma empresa-mãe, normalmente controladas por famílias, tais como

Samsung, Hyundai e LG.

Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 127-140, nov./dez. 2018.
ISSN 1518-9597 | e-ISSN 2316-3852 | doi: 10.22287/ag.v1i22.786

DE ALMEIDA, L. L., DE OLIVEIRA, A. DA S.: BRASIL E CORÉIA: UM ESTUDO COMPARADO
DOS GRAUS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NOS 1990 E 2000

O crescimento econômico era causado, mais pelos investimentos do governo do que pelo o
aumento de produtividade nos estabelecimentos já existentes. No processo de alocação de licenças
para investimentos, os que apresentavam os maiores projetos tinham os melhores acessos aos empréstimos externos e as licenças.
As privatizações de algumas empresas estatais tornaram-se um investimento atrativo e lucrativo para os grupos. As vendas dessas estatais foram realizadas somente entre os grandes grupos,
essas vendas foram seguidas de empréstimos bancários baratos, proporcionando grandes oportunidades de crescimento as empresas. (MENDES, 2000)
Em 1994 foi lançado o Plano Real, esse plano foi originalmente concebido como um programa de três fases: a primeira tinha como função promover um ajuste fiscal que levasse as contas do
governo ao equilíbrio; a segunda fase era a criação de um padrão estável de valor denominado Unidade Real de Valor (URV) e a terceira era conceder poder liberatório a unidade de conta de forma a
garantir a sua estabilidade. (CASTRO, 2005)
A primeira fase do Plano Real foi composta por dois esforços de ajuste fiscal, o Programa de
Ação Imediata (PAI), e a aprovação do Fundo Social de Emergência (FSE). O PAI tinha como objetivo,
redefinir a relação da União com os estados e municípios e do Banco Central com os bancos estatuais
e federais, além de promover amplo combate à sonegação. O objetivo do FSE era atenuar a excessiva
rigidez dos gastos da União ditada pela constituição de 1988.
O diagnóstico do desajuste das contas públicas, principal causa da inflação brasileira, tornou
o Plano Real diferente de alguns de seus precursores das décadas de 1980 e 1990. Assim, a segunda
fase do Plano Real, se deu com a criação da URV, buscando a desindexação para a estabilização dos
preços.
De fato, a Medida Provisória (MP) 542, que deu início a terceira fase do Plano Real,
apresentava um conjunto de mediadas sobrepostas, algumas das quais inconsistentes entre si. Eram elas, entre outras: (1) o lastramento da oferta monetária doméstica (no conceito de base monetária) em reservas cambiais, na equivalência
de R$ 1 por US$ 1 (Art.3 da MP) ainda que essa paridade pudesse ser alterada pelo
Conselho Monetário Nacional (§ 4, alínea c); (2) a fixação de limites máximos para
o estoque de base monetária por trimestre (até março de 1995), podendo as metas
serem revistas em até 20%; e (3) a introdução de mudanças institucionais no funcionamento do Conselho Monetário Nacional, buscando dar passos em direção a
uma maior autonomia do Banco Central. (CASTRO, 2005, p. 157).

Nos anos que se seguiram, a economia brasileira apresentou uma inflação estável, apesar de
algumas crises que ocorreram nos anos 1990 e um forte impacto nos setores privados do país, devido a ampla abertura comercial desta década.

3.

ANÁLISE COMPARATIVA DO BRASIL E DA COREIA DO SUL

A partir de 1950 a economia brasileira e a sul-coreana, começaram a apresentar diversos planos de desenvolvimento econômico que alavancou períodos de grande crescimento econômico.
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Como podemos ver na tabela abaixo.
Tabela 1 – Desempenho econômico
Coréia do Sul
Brasil
Ano
Taxa média
ANO
Taxa média
1950-1962
4,90%
1950-1962
6,90%
1963-1971
8,80%
1963-1967
3,20%
1972-1975
8,90%
1968-1974
11,00%
1976-1979
10,60%
1975-1980
6,60%
1980-1982
1,10%
1981-1983
-1,10%
1983-1987
10,20%
1984-1989
4,50%
1988-1993
7,80%
1990-1993
-1,30%
1994-1997
7,50%
1994-1998
3,60%
Fonte: Várias fontes, Banco Mundial e FMI, projeções para 1999 e 2000 baseadas no “Consensus Forecast”

Grande parte desses planos buscavam, o desenvolvimento econômico e ou a estabilização
da economia. Podemos observar no gráfico abaixo, que ao longo do tempo os planos de desenvolvimento econômico sul-coreano, gerou um crescimento sólido e taxas positivas de crescimento no
longo prazo, proporcionando um crescimento considerável ao longo de 5 décadas, enquanto os
planos brasileiros de desenvolvimento econômico apresentaram ao longo do tempo diversas oscilações e até taxas de crescimento negativas.
Gráfico 1 – Dados acumulados da tabela 1

Fonte: Várias fontes, Banco Mundial e FMI, projeções para 1999 e 2000 baseadas no “Consensus Forecast”

Logo após a divisão das coreias, em 1948, a economia sul-coreana tinha como característica
principal a agricultura e a indústria de manufatura têxtil, de vestuário, calçados e alimento.
A Coreia do Sul começa a estruturar sua economia a partir de 1950. Uma de suas primeiras medidas foram, o cultivo de capital humano para o progresso industrial e a adoção da educação obrigatória. O governo sul-coreano destinou um terço dos gastos totais do governo para a educação e
dois terços para a iniciativa privada. Essas ações do governo demonstravam claramente que a Coreia
do Sul, desde o início, buscou uma forma de promover um crescimento sustentável. (MENDES, 2000)
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A estruturação4 da economia brasileira começa em 1930. O Brasil sempre teve como sua principal base a agricultura e a extração de minérios. Dentro dessas bases pode se ressaltar o cultivo do
café, da cana-de-açúcar e também a extração de minérios.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, uma das primeiras medidas do governo foi
abrir a economia para todo tipo de importação, buscando assim a reequipagem da indústria nacional. Essa medida alavancou um período de grande desenvolvimento para a economia brasileira.
(BRESSER, 2003)
Com base nos períodos das duas economias citadas acima, fica evidente que a decisão da Coreia do Sul em fazer investimento simultâneo na educação e no setor privado, revela um pensamento de longo prazo que visava desenvolver o país através de um projeto bem elaborado, enquanto
a economia brasileira ao abrir sua economia, deixa claro a busca por resultados rápidos, pois com a
abertura da economia ocorre a entrada de diversas empresas estrangeiras. A entrada dessas empresas no país traz benefícios e malefícios; os benefícios são as inovações tecnológicas e os malefícios,
dentro de uma economia arcaica igual à do Brasil daquela época, foi que muitas empresas nacionais
foram a falência criando grandes conglomerados estrangeiros, devido ao baixo grau de profissionalização e qualificação dos trabalhadores brasileiros, as empresas nacionais sofriam com um alto grau
de improdutividade e ineficiência. Nesse período o governo sul-coreano buscou, resolver o problema da improdutividade e ineficiência logo de início enquanto o Brasil buscou resultados no curto
prazo, que ao longo do tempo demonstraram-se flutuantes.
3.1 1950-1960
O período de 1950 a 1960, o governo sul-coreano reforçou as políticas de industrialização por
meio do processo de substituição de importação. O governo guiava todo o processo de desenvolvimento da indústria através de uma burocracia estatal extremamente eficiente. Algo muito importante, foi a continuidade dos planos de desenvolvimento no decorrer dos governos e, independente da
mudança de presidentes. A Coreia do Sul continuou a estimular a educação e a profissionalização da
população, aumentando o capital humano. (MENDES, 2000)
No começo desse mesmo período (1950 a 1960), o governo brasileiro mantém a taxa de câmbio sobrevalorizada. Em 1953 as exportações começaram a diminuir, no ano seguinte o governo
buscou dar maior ênfase para os problemas com a inflação. Em 1955 foi lançado o Plano de Metas,
esse plano deu grande ênfase no investimento público e privado, no setor industrial e de infraestrutura. Em 1956 o setor agropecuário tinha o mesmo peso que a indústria de transformação no PIB,
o governo da época encarou esse ocorrido como um atraso econômico, nos anos seguintes, com a
implantação do Plano de Metas, o setor agropecuário perde espaço para o setor industrial. O plano
buscava desenvolver principalmente os setores de energia e transportes. (BESSERMAN, 1990)
Em relação a política de substituição de importação, diferentemente do que ocorreu no Brasil,
todas as empresas instaladas nesse período na Coreia do Sul eram nacionais, e o forte incentivo na
educação e no setor privado, que já vinha ocorrendo há pelo menos uma década, fez com que esse
processo fosse bem-sucedido.
4

Ato, processo ou efeito de estruturar, de dar ou adquirir estrutura; estruturamento.
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O investimento na qualificação de profissionais para suprir a demanda do setor privado, depois de grandes investimentos do governo, iguais aos que aconteceram no Plano de Metas, seria
fundamental. Essa capacitação de profissionais deveria ter começado décadas antes, pois para profissionalizar de forma eficiente uma população leva anos, esse processo deve começar ainda com a
educação de base, para que todo o processo de profissionalização seja sólido. (SOUZA, 2012)
A economia da Coreia do Sul já estava com uma base bem robusta, se desenvolvendo por
etapas, enquanto a economia brasileira havia crescido de forma esplêndida, mas um crescimento
burro, um crescimento que era mantido praticamente só com estímulos do governo que não tinha
base e nem estrutura para se manter ao longo do tempo. Esse crescimento foi puxado basicamente
pela indústria de bens duráveis. Esse tipo de indústria exige uma demanda enorme das indústrias
de base e de capital, por sua vez, esses dois setores não estavam bem desenvolvidos no Brasil, o que
elevou de forma absurda as importações de modo a suprir as indústrias de bens duráveis. Isso causou um enorme transtorno no balanço de pagamentos. O risco da dependência externa que o Brasil
estabeleceu ficou evidente nos anos seguintes com a primeira crise do petróleo.
Com toda a estrutura que a Coreia do Sul já havia construído anteriormente, isso já era possível. O mercado de alta tecnologia, é um setor altamente rentável, que poucos países no mundo
conseguem atuar, além de ser um setor que traz grande produtividade para o país, tornando as
empresas ainda mais produtivas e competitivas no cenário internacional. Houve também incentivos,
treinamento e capacitação de pessoal. Todas essas decisões do governo eram evidentes, proporcionar grande produtividade e inovações para ter alta competitividade no mercado internacional.
O Brasil, diferentemente da Coreia do Sul, teve governos que buscaram transformar o país
em uma nação desenvolvida em espaço de tempo muito curto, o que trouxe muitos ciclos de altas
e baixas e crescimentos flutuantes, assim o período de crescimento sempre vinha acompanhado de
algum tipo crise e um governo altamente endividado. Já a Coreia do Sul construiu seu desenvolvimento por etapas, assim proporcionou períodos de crescimento constantes, ao contrário do Brasil,
como podemos ver no gráfico abaixo.
Gráfico 2 – Crescimento médio do PIB no período de 1950 a 1983

Fonte: Várias fontes, Banco Mundial e FMI, projeções para 1999 e 2000 baseadas no “Consensus Forecast”
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Mesmo o cenário internacional não sendo favorável no período de 1981 a 1983, a Coreia do
Sul conseguiu ter um crescimento médio positivo nesse período, enquanto o Brasil obteve resultado
negativo. Isso evidencia que Coreia do Sul possuía uma base consistente, com uma economia robusta, eficiente e competitiva, isso devido a planos de investimentos e estratégias bem elaborados. Já o
Brasil, não possuía uma economia sólida para suportar a crise do mercado internacional, essa crise
evidenciou a fragilidade da economia brasileira, e que os investimento não foram eficientes a ponto
de construir uma economia eficiente e sólida, mas sim, esses investimentos apenas elevaram o PIB
em um período curto de tempo, com fortes incentivos ao setor privado e quase nenhum na educação, na profissionalização e capacitação de mão-de-obra qualificada para suprir o setor privado,
gerando grande ineficiência e improdutividade nesse setor.
3.5 1982-1991
Diferentemente da Coreia, o Brasil sempre buscou planos que pudessem desenvolver o país
em um período de tempo muito curto. O período acima evidencia o quanto a economia brasileira
estava desorganizada. Em um período de três anos foram lançados um plano por ano, e nenhum dos
planos cumpriu seu propósito. A falta de um planejamento estratégico de longo prazo, fez com que
a economia brasileira não conseguisse se desenvolver. Enquanto a Coreia estava buscando competir
no mercado internacional, o Brasil estava ainda buscando uma maneira de estruturar sua economia,
mas não por etapas, e sim com uma solução que pudesse ser implantada em um período de um
mandato presidencial.
Em 1994 foi lançado o plano Real, esse plano, foi originalmente concebido como um programa de três fases, a primeira fase tinha como função promover um ajuste fiscal que levasse as contas
do governo ao equilíbrio, a segunda fase, era a criação de um padrão estável de valor denominado
Unidade Real de Valor (URV), e a terceira era conceder poder liberatório a unidade de conta de forma
a garantir a sua estabilidade. O Real adotaria âncora monetária e o câmbio atuaria numa banda assimétrica, isto é, seria livre para oscilar para baixo, mas teria o teto fixo em 1 real = 1 dólar (CASTRO,
2005)
Em 1992, a Coreia já tinha uma economia estável e consolidada, logo os objetivos do governo
visam tornar a economia saudável e eficiente, isso já era totalmente possível, pois a Coreia possuía
empresa eficientes e competitivas, renda bem distribuída e profissionais bem qualificados. A economia tinha plena capacidade de inovação e competir no mercado internacional. O governo estava
sempre buscando a máxima eficiência em todos os segmentos através de capacitação e alocação de
recursos. Não apenas eficiência era a meta do governo, mas também um trabalho ético e transparente. Todos esses fatores davam grande credibilidade a Coreia do Sul e proporcionava uma economia
extremamente competitiva. Mas em 1993, esse plano foi substituído pelo plano de desenvolvimento
social, com o objetivo de diminuir o tamanho do estado na economia e reforçou alguns objetivos do
plano anterior. As empresas coreanas não precisavam mais de incentivos nesse período, as empresas
já tinham total capacidade de se manter sem as intervenções do governo.
Diferentemente da Coreia do Sul, os governos brasileiros sempre desenvolveram estratégias
de curto prazo e isso refletiu em uma economia flutuante, enquanto a Coreia construiu uma eco-
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nomia sólida, que ao longo do tempo sempre teve resultados bons, como podemos ver no gráfico
abaixo.
Gráfico 3 – Crescimento médio do PIB no período de 1950 a 1998

Fonte: Várias fontes, Banco Mundial e FMI, projeções para 1999 e 2000 baseadas no “Consensus Forecast”

Analisando o gráfico, fica evidente que as estratégias de desenvolvimento dos governos sul-coreanos, proporcionaram ótimos resultados, tornando a economia eficiente e competitiva, enquanto as estratégias dos governos brasileiros apenas proporcionaram resultados flutuantes.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da análise comparativa das características estruturais do Brasil e Coreia do Sul, pode-se concluir que, desde o início, o intuito dos governos sul-coreanos, era tornar a Coreia do Sul um
país competitivo no mercado internacional, enquanto a principal características de todos os governos brasileiros, a partir de 1930, era a busca por resultados rápidos, independente das consequências no longo prazo.
Enquanto o governo coreano estava organizando sua economia por etapas, de forma organizada e estratégica, o governo brasileiro estava sem rumo, não sabia qual era a melhor decisão para
ter o maior resultado possível em menor tempo, “pulando” etapas, e assim gerando um desequilíbrio
ainda maior, causando muitas instabilidades ao longo desse período.
O Brasil, passou por períodos semelhantes aos da Coreia do Sul em sua história, tais como governos autoritários e processo de substituição de importação. A Coreia havia acabado de se libertar
do domínio japonês, passou pela divisão de seu país. Sua economia era basicamente agrária, o país
havia perdido praticamente todas as suas indústrias, que ficaram com a Coreia do Norte. Mesmo com
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todos esses fatores, a Coreia do Sul conseguiu se desenvolver e se tornar, nos dias de hoje, um dos
30 países mais competitivos do mundo. Isso devido ao planejamento estratégico de longo prazo.
A parceria entre o governo coreano o o setor privado, foi sem dúvidas, um dos principais fatores que ajudou no desenvolvimento do país. As decisões do governo eram executadas de forma a
promover o setor privado, e não havia incertezas por parte do governo, pois o objetivo era claro, ou
seja, o de desenvolver o país. A Coreia do Sul buscou desenvolver todos os setores, e essa foi uma
maneira de promover o desenvolvimento, sem desequilíbrios. Quando houve o desequilíbrio entre o
setor industrial e o agropecuário, no Terceiro Plano de desenvolvimento coreano entre 1972 e 1976,
quando a agropecuária começou a perder espaço para a indústria, o governo buscou incentivar a
agricultura, pois assim não haveria desequilíbrios entre os setores. A estratégia do governo sul-coreno era manter todos os setores produzindo com máxima eficiência, assim não haveria aumento
de custos em nenhum setor, podendo dessa forma ofertar seus produtos com menor preço e maior
qualidade.
É evidente que não se deve manter uma economia fechada sem ter uma estratégia de desenvolvimento, pois isso causaria inflação e uma economia desequilibrada, mas também não se deve ter
uma economia vulnerável ao mercado internacional sem um planejamento estratégico que busque
desenvolver o país. Uma economia ineficiente vulnerável ao mercado internacional sofreria com altas taxas de desemprego e instabilidade. Empresas estrangeiras tendem a trazer o mínimo de progresso necessário para ela poder atuar dentro do mercado, e no longo prazo retirar recursos do país
onde estão instaladas e levar ao seus países de origem. O retorno que empresas estrangeiras trazem
para países com uma economia ineficiente igual a do Brasil, acaba saindo muito caro ao longo do
tempo.
O sucesso sul-coreano não se deu apenas pelas estratégias de desenvolvimento. Um dos fatores que teve grande influência no desenvolvimento, foi a cultura sul-coreana, uma cultura que é
derivada do confuncionismo. Os principais valores desta cultura são: a moral, a política, a pedagogia
e a religião. Esses valores estimulam o desenvolvimento da educação, da qualificação e do planejamento estratégico de longo prazo. O governo coreano tinha o apoio da população e do setor privado
em suas estratégias de desenvolvimentos, isso foi fundamental para o sucesso do desenvolvimento
da Coreia do Sul.
As estratégias de desenvolvimento brasileiras também sofreram influências pela cultura do
país, mas diferentemente da coreana, a cultura brasileira sempre foi de obter resultados rápidos com
planejamento de curto prazo, e se os governos apresentassem projetos que só tivessem resultados
depois de uma década, como investimentos em educação, por exemplo, o governo sofreria grande
pressão da população e do setor privado. Isso já ocorreu algumas vezes ao longo da história brasileira: governos que não conseguiam controlar a inflação ou proporcionar resultados constantemente
crescentes tiveram seus fins antecipados por pressão da sociedade. Isso está ligado diretamente à
falta de conhecimento da população em política, economia e da importância do planejamento de
longo prazo. Se a população tivesse conhecimentos básicos nesses assuntos, o conceito do planejamento de curto prazo que proporciona apenas resultados flutuantes, como a expansão do PIB no
curto prazo, poderia ficar no passado, proporcionando expectativas futuras mais promissoras.
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O modelo de desenvolvimento sul-coreano deixa evidente que apenas o investimento em
educação e qualificação não são condições suficientes para desenvolver um país, mas apenas condições necessárias. Existem outros fatores que influenciam nesse processo, e um dos principais fatores
é o investimento no setor privado; assim, haveria demanda pela mão-de-obra qualificada produzida
pelos investimentos do governo. Não adianta ter um grande excedente de mão-de-obra qualificada
se não houver demanda por essa mão-de-obra. Esse fator torna a hipótese do trabalho verdadeiro,
como a estratégia de desenvolvimento coreano demonstrou, o investimento simultâneo em educação e no setor privado (população qualificada, empresas eficientes e competitivas) é condição
necessária para o desenvolvimento de um país.
O Brasil é um país que possui grande concentração de renda, algo que as estratégias de desenvolvimento sul-coreanas buscaram combater firmemente. A importância de uma renda bem distribuída está ligada diretamente ao consumo bem nivelado, o que iria manter o mercado interno
sempre aquecido. Mas não é apenas uma renda bem distribuída que é importante, e sim uma renda
distribuída e que seja suficiente para uma pessoa ou uma família viver com dignidade. Isso reafirma
a importância de uma população bem qualificada, o que proporcionaria uma economia eficiente,
capaz de ter uma distribuição de renda digna para a população.
O processo de tornar-se um país competitivo envolve diversos fatores e muitas décadas de
investimentos, assim, a melhor forma de dar continuidade neste trabalho é fazer um estudo para encontrar maneiras das empresas brasileiras poderem atuar de forma eficiente e competitiva, através
de gestão estratégica e alocação de eficiência, com o intuito de liderar o mercado, indiferentemente
de qual seja o mercado atuante.
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ANÁLISE DA ADOÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IATF
16949:2016 NO SEGUNDO NÍVEL DA CADEIA DE FORNECIMENTO DA
INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA BRASILEIRA
ANALYSIS OF THE ADOPTION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IATF 16949:
2016 AT THE SECOND LEVEL OF THE SUPPLY CHAIN OF THE BRAZILIAN AUTOMOTIVE
INDUSTRY

Márcio Marchesin Martins

RESUMO
Com a publicação da nova revisão da norma IATF 16049:2016, o setor automotivo passa a exigir a
implantação desta nova norma para no processo produtivo como forma de garantia do atendimento
dos requisitos internacionais de qualidade para toda a sua cadeia de fornecimento. A implantação
de um sistema de gestão da qualidade apropriado ao setor automotivo por meio da certificação com
base na norma IATF 16949, passa não ser apenas uma opção para as organizações para obtenção
de uma possível vantagem competitiva, mas passa a partir de agora ser uma obrigatoriedade de
qualificação de toda a cadeia de fornecimento do setor automotivo. O presente artigo foi elaborado
para evidenciar quais as vantagens e desvantagens da adoção do sistema de gestão da qualidade
IATF 16949 no segundo nível da cadeia de fornecimento da indústria automobilística brasileira.
Palavras-chave: IATF 16949, Qualidade, Sistemas de Gestão da Qualidade, Cadeia de Suprimentos,
Indústria automobilística.

ABSTRACT
With the publication of the new revision of the standard IATF 16049: 2016, the automotive sector now
requires the implementation of this new standard for the production process as a way to guarantee the
fulfillment of international quality requirements throughout its supply chain. The implementation of a
quality management system appropriate to the automotive sector through the certification based on the
IATF 16949 standard, is not only an option for organizations to obtain a possible competitive advantage,
but is now an obligation qualification of the entire automotive supply chain. The present article was
elaborated to show the advantages and disadvantages of the adoption of the quality management
system IATF 16949 in the second level of the supply chain of the Brazilian automobile industry.
Keywords: IATF 16949, Quality, Quality Management Systems, Supply Chain and Automobile Industry.
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1.

INTRODUÇÃO

Em um mercado que se mantém em constante mudança, com novas necessidades de consumidores, ávidos por inovações e benefícios que estes novos produtos e serviços possam lhes trazer,
as organizações colocam-se em alerta máximo para a busca de soluções no sentido de entender e
atender as necessidades dos seus atuais e futuros clientes. O não atingimento deste objetivo por
parte destas organizações poderá levá-las ao ostracismo e o consequente desaparecimento.Os consumidores estão mais exigentes e seletivos no momento em que optam por comprar, empregando
habitualmente o senso crítico para avaliar suas possíveis escolhas. Mudanças profundas no comportamento do consumidor estão influenciando o modo como as pessoas procuram informações sobre
os produtos e avaliam as marcas alternativas. (SOLOMON 2011) Associado a isto, as organizações se
veem em um ambiente altamente competitivo, que rompe fronteiras, uma concorrência global. Um
cenário econômico crescente e diversificado de países emergentes como o Brasil, depende principalmente da capacidade de criar empresas capazes de sobreviver, de maneira sustentável por longos
períodos de tempo, levando o país a alcançar um patamar superior de produção de bens e serviços
e um posicionamento mais estratégico na economia global. (FERREIRA et al., 2012)
O mercado automotivo é hoje um dos mercados mais competitivos no mundo e, no Brasil, a
competição é agressiva, seja pela abundante oferta de produtos, que atendem a basicamente todos
os segmentos, seja pela variada oferta de estilos ou, mesmo, pela grande quantidade de marcas instaladas no Brasil. (MACEDO, 2015)
O mercado automotivo é considerado um dos setores mais dinâmicos da economia por ser
composto por uma forte cadeia de múltiplos efeitos sobre o tecido econômico e social, formada por
oligopólio global de empresas internacionalizadas e marcada também por barreiras econômicas e
tecnológicas a entrada de novas concorrentes. (FILHO et al., 2013)
Nesse cenário, para obter-se sucesso, o melhor produto, em termos de venda, é aquele que
tem uma excelente imagem de qualidade e é oferecido pelo menor custo. Com isso as montadoras,
lutam por participações de mercado cada vez maiores. (CAMARGO, 2016)
O objetivo do crescimento e da estabilidade nos negócios só poderá será obtido por meio de uma
gestão eficaz, o que faz com que as melhores práticas de gestão sejam uma estratégia fundamental para
a sobrevivência no mercado. Segundo Wright, Kroll e Parnell (2009), uma decisão estratégica geralmente
depende de várias considerações, que contemplam aspectos internos e externos da organização.
A implantação de um sistema de gestão da qualidade apropriado ao setor automotivo por
meio da certificação com base na norma IATF 16949, passa não ser apenas uma opção para as organizações para obtenção de uma possível vantagem competitiva, mas passa a partir de agora ser
uma obrigatoriedade de qualificação de toda a cadeia de fornecimento do setor automotivo. Entre
os motivos para a adoção da norma IATF 16949 também estão fatores como a redução de custos, a
melhoria da eficácia dos processos, a melhoria da imagem da empresa e a criação de valor para os
clientes. (IATF 16949, 2016)
A norma IATF 16949, que tem como base a norma ISO 9001:2015, introduziu novos requisitos,
entre eles, que o fornecedor de primeiro nível da cadeia de fornecimento deve requerer de seus for-
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necedores de produtos e serviços automotivos, desenvolver, implementar e melhorar o sistema de
gestão da qualidade com base na norma IATF 16949 com o objetivo de alcançar a certificação através
de um organismo de certificação reconhecido pela IATF. (IATF 16949, 2016)
A atual revisão da norma apresenta novos aspectos tais como a introdução da avaliação de
riscos para o sistema de gestão, maior ênfase no comprometimento da alta direção, ênfase no ambiente de negócios, e na agregação de valor para os clientes e para a própria organização, ênfase na
gestão de mudanças e gestão do conhecimento organizacional. (ISO 9001, 2015)
Apesar disto, os reais benefícios de uma certificação de sistema de gestão da qualidade ainda
apresentam aspectos controversos para gestores e acadêmicos, contribuindo para a geração de diversos estudos que buscam confirmar ou refutar os benefícios em discussão. (BOIRAL, 2012)
Surge então o questionamento sobre quais as influências da adoção do sistema de gestão
da qualidade com base na norma IATF 16949 na cadeia de fornecimento da indústria automotiva,
especificamente nas organizações do segundo nível da cadeia de fornecimento, no que tange às
vantagens e desvantagens nos seus resultados operacionais para conseguir obter um desenvolvimento sustentável.
O ambiente competitivo atual fez com que as organizações buscassem capacidades dinâmicas
que as permitissem se adequar às rápidas mudanças. (WEERAWARDENA; MAVONDO, 2011) O termo
“capacidades dinâmicas” é uma tradução aproximada da expressão Dynamic Capabilities em inglês.
O termo capability significa a capacidade ou o poder de fazer alguma coisa por meio da aplicação de
competências e habilidades. (OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2010).
Paralelamente a essas mudanças, as organizações buscam criar mecanismos que permitam
que elas mantenham um processo contínuo de inovação. Isso pode ser realizado por meio de práticas integradas e contínuas, que permitam identificar e explorar oportunidades que gerem melhores
resultados. (CHESBROUGH, 2010)
No caso da indústria automobilística, gerir e manter um processo de inovação é ainda mais
importante, tendo em vista esta ser altamente dependente de melhorias contínuas em suas práticas
atuais e ao mesmo tempo de novos atributos que lhe permita maior competitividade. (CARVALHO,
2008)
Muitos foram os eventos que marcaram a trajetória da indústria automobilística brasileira. Coelho (2012) apresentou o histórico desse segmento industrial por meio de quatro períodos principais, conforme a tabela 1:
Tabela 1 – A indústria automobilística brasileira
Período
Fatos históricos
Anos 1900 - 1930
Empresas como Grassi, Ford e GM iniciam atividades no Brasil como importadores de autopeças.
O país se torna o nono maior produtor mundial de automóveis. Começa a produção em massa
Anos 1960 - 1990
dos carros populares (de 1000 cilindradas). Período de formação de preços competitivos aos
automóveis importados e incentivos fiscais.
Nova reestruturação do setor automotivo no Brasil. Construção de fábricas mais modernas para
A partir dos anos 1990
competir no Mercosul. Início da desverticalização da cadeia produtiva e ampliação da integração
montadoras-autopeças e montadoras-fornecedores.
Fonte: Adaptado de Coelho (2012)
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No Brasil, após a chegada do primeiro veículo, no ano de 1898, iniciou-se a instalação de empresas fabricantes de veículos no país. A figura 1 mostra de forma cronológica a instalação de fábricas de automóveis no Brasil.
Figura 1 – Linha do tempo da inauguração de fábricas de automóveis no Brasil

Fonte: ANFAVEA (2018)

O período de crescimento econômico percebido nos últimos quinze anos despertaram o interesse de novas montadoras de automóveis a se instalarem no território brasileiro, também motivadas pelo plano Inovar-Auto, criado em 2012, que cobrava um adicional de trinta pontos percentuais
de imposto sobre produtos industrializados para veículos importados não produzidos em países do
Mercosul ou no México que possuíam acordo com o Brasil. O plano Inovar-Auto deu lugar, a partir
do ano de 2018, ao plano Rota 2030 que estabelece novas regras e incentivos para os fabricantes de
automóveis. (ANFAVEA, 2018)
De acordo com dados fornecidos pela ANFAVEA, no Brasil, até o final do ano de 2017 foram
instalados vinte e sete fabricantes de auto veículos e máquinas agrícolas e rodoviárias, quatrocentos
e sessenta fabricantes de autopeças e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco concessionários. (ANFAVEA 2018)
De acordo com o Portal MDIc (2018), o setor automotivo tem importante participação na estrutura industrial mundial, no Brasil, representa cerca de 22% do PIB industrial.
A indústria automotiva brasileira possui uma extensa cadeia produtiva, no Brasil são 460 empresas atuando nesta cadeia. (SINDIPEÇAS, 2018) A ANFAVEA (2018), por meio de seu anuário, informa que essa indústria é responsável por 22% do produto industrial bruto (PIB), e por 4% do PIB total.
Para análise dos sistemas e processos destas organizações, várias associações e comitês internacionais, como a ISO (International Organization for Standardization), IATF (International Automotive Task Force), VDA (Verband der Automobilindustrie), AIAG (Automotive Industry Action Group),
FIEV (Fedération des Insdustries des Équipements pour Véhicules), SSMT (Society of Motor Manufacturers
and Trades Ltd.), ANFIA (Associazone Nazionale Filiera Industrie Automobilistiche), trabalham buscando
soluções para atender as novas necessidades de um mercado em constante mudança, para que de
forma padronizada esta cadeia de fornecedores atue de forma a atende-lo. (IATF 16940, 2016)
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A busca por maiores e melhores resultados faz com que as empresas do setor automotivo
atendam à normatização dos sistemas de gestão da qualidade, com o objetivo no controle de processos e redução de custos. De acordo com Serio e Santos (2005), esta busca não depende apenas
do esforço isolado de uma empresa ou outra empresa, mas sim depende, de todas as empresas que
pertencem à cadeia de suprimentos das montadoras.
Os níveis de fornecimento da indústria automotiva, ou tiers, podem ser classificados em 3 níveis, segundo Santos, Kato e Frega (2016) conforme apresentado na Figura 2.
Figura 2 – Modelo de cadeia automotiva

Fonte: Adaptado de Santos, Kato e Frega (2016).

As montadoras de automóveis recebem seus suprimentos pelos sistemistas, pelos fornecedores de peças e componentes ou fornecedores de matéria prima, que recebem seus suprimentos dos
subfornecedores, denominados de fornecedores de segundo nível da cadeia de suprimentos e assim
por diante, toda e qualquer empresa responsável por entregar módulos, subconjuntos ou sistemas
pré-montados diretamente nas fábricas das montadoras é considerada como empresa sistemista.
(ROCHA, 2009)
As empresas do segundo nível em diante da cadeia de fornecimento da indústria automobilística estão, progressivamente, se posicionando em um patamar inferior de comprometimento
e contribuição direta às empresas e esse fato é devido às suas limitações no nível de capacitação
tecnológica com ênfase nas atividades rotineiras de produção e fornecimento de peças e módulos
simples. Conforme mostra a figura 2, dentro da indústria automobilística o que se pode observar é
que os fornecedores do segundo nível da cadeia de suprimentos tendem a progressivamente fornecer seus produtos diretamente às empresas que estão no primeiro nível da cadeia de suprimentos. O
segundo nível da cadeia é constituído por um grande número de pequenas e médias empresas. As
empresas de terceiro nível são fornecedoras de commodities para as de primeiro e segundo níveis.
(FERREIRA, SALERNO E LOURENÇÃO, 2011)
Os países do Mercosul adotaram um modelo de categorização das pequenas e médias empresas. Essa definição abarca somente os países fundadores do Mercosul, pois foi proposto no âmbito
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da assinatura do Tratado de Assunción, em 1992. Nesse sentido, as pequenas e médias empresas são
definidas como apresentado na tabela 2:
Tabela 2 – Categorização das pequenas e médias empresas (indústria)
Categoria
Funcionários
Receita (US$/ANO)
MICRO
20
400.000
PEQUENA
100
2.000.000
MÉDIA
300
10.000.000
Fonte: SEBRAE (2018)

De acordo com Santos, Kato e Frega (2016), pode ser utilizada um tipo de nomenclatura para a
descrição da cadeia de fornecimento para a indústria automotiva, conforme mostra a tabela 3:
Tabela 3 – Tabela 2 – Nomenclatura da cadeia de fornecimento da indústria automotiva
Nível
Definição
Primeiro nível da cadeia de fornecimento, ou seja, fornecedores diretos das montadoras, que mantém
um relacionamento constante com estas. Em geral é composto por fabricantes de itens chave para os
Tier 1
veículos ou até mesmo de fornecedores de matérias primas para atividades ainda verticalizadas pela
indústria automotiva.

Tier 2

Segundo nível da cadeia, composto pelos fabricantes de componentes ou subsistemas a serem
fornecidos diretamente para o primeiro nível da cadeia de fornecimento.

Terceiro nível, composto pelos fabricantes de componentes ou fornecedores de matéria prima para
empresas do nível seguinte, ou seja, para os tiers 2.
Fonte: adaptado Santos, Kato e Frega, 2016
Tier 3

Na estrutura tradicional, muito comum nos casos de condomínios industriais, segundo estudos de Salerno (2001) e Prieto (2007), os fornecedores de primeiro e segundo níveis não estão claramente definidos e, de forma geral, ambos possuem contato direto com a montadora. Na estrutura
de tierings os níveis de fornecimento são bem definidos e, geralmente, somente o primeiro nível
assume a responsabilidade pela montagem de módulos e os fornecedores de segundo e terceiro
níveis fornecem componentes e peças.
Com a nova revisão da norma IATF 16949, o primeiro nível da cadeia de fornecimento (Tier
1), deve exigir a certificação na norma IATF 16949 dos fornecedores do segundo nível da cadeia de
fornecimento (Tier 2). (IATF 16949, 2016)
Com tamanha representatividade, as organizações fornecedoras do mercado automotivo precisam buscar as oportunidades e se posicionar adequadamente no contexto atual e exigido pelos
seus clientes internos e externos. Diante deste cenário, surge uma questão fundamental: Qual a percepção das organizações do segundo nível da cadeia de fornecimento da indústria automotivo em
diante, quanto a real importância da adoção do sistema de gestão da qualidade com base na norma
IATF 16949, uma vez que o seu ambiente é altamente competitivo e inovador, sujeito a inúmeras
turbulências, seja da concorrência, seja do ambiente econômico?

2.
2. 1.

REFERENCIAL TEÓRICO
Qualidade
Seleme & Stadler (2010) estudaram o termo qualidade, e verificaram que as considerações
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com maior recorrência dizem respeito ao atendimento das necessidades dos clientes e do padrão de
produção e serviços providos pela organização.
Segundo Garvin (2002), o termo qualidade apresenta diversas interpretações e por esse motivo, “é
essencial um melhor entendimento do termo para que a qualidade possa assumir um papel estratégico”.
Buscando um significado real da qualidade, vários autores procuraram defini-la, de acordo
com seus diferentes pontos de vista. Crosby (1979), possui uma visão mais generalista sobre a qualidade, definindo-a como atendimento a requisitos, e defendendo a ideia de que o gestor não deve
se preocupar com percepções subjetivas de qualidade como “agradar o cliente”, mas sim focar-se no
atendimento aos requisitos e especificações do produto. A satisfação do cliente seria consequência
direta do atendimento a esses requisitos.
Deming (1986), entende a qualidade mais como atributo da percepção do cliente, e segundo
ele, a qualidade de um produto é definida por meio da percepção do cliente final daquele produto.
Um produto pode atender a todas as especificações técnicas e ser vendido a um preço apropriado,
mas se não for valorizado pelo cliente, não tem qualidade.
Juran (1989), possui uma visão da qualidade como o que se adequa ao uso. Para ele a qualidade de um produto é definida a partir das expectativas colocadas pelas necessidades dos usuários
finais. Dessa forma, as necessidades dos clientes devem ser traduzidas em especificações e incorporadas ao processo de produção.
Para Garvin (1992), a qualidade apresenta múltiplas dimensões, pois considera difícil captar
exatamente conceitos complexos como o conceito da qualidade. Por isso, classificou em oito categorias estanque e distintas, pois um produto ou serviço pode ser bem cotado em uma dimensão e mal
classificado em outra. As oito dimensões da qualidade foram definidas conforme tabela 4.
Tabela 4 – As oito dimensões da qualidade
Dimensão
Definição
DesempeSão as características operacionais básicas de um produto, alguns benefícios do desempenho nem sempre
estão de acordo com as necessidades dos consumidores.
nho
CaracterísSão os adereços dos produtos, aquelas características secundárias que suplementam o funcionamento básico
do produto, envolve atributos objetivos e mensuráveis e é afetada por preferências pessoais.
ticas
Confiabilidade

Reflete a probabilidade de mau funcionamento de um produto ou de ele falhar em um determinado período,
são mais relevantes para os bens de consumos duráveis. Pode ser medida pelo tempo médio para a primeira
falha, o tempo médio entre falhas e a taxa de falhas por unidade de tempo.

Conformidade

É o grau em que o projeto e as características operacionais de um produto estão de acordo com padrões
preestabelecidos. Uma abordagem determina o cumprimento de especificações. A outra mede as perdas
associadas a custos de garantia, fregueses insatisfeitos e outros problemas relacionados a falhas de
desempenho.

Atendimento

Os consumidores se preocupam com o tempo que serão obrigados a esperar até que as condições normais
sejam restabelecidas. Rapidez, cortesia e facilidade podem indicar um bom atendimento. Pode-se medir o
tempo médio para reparo ou avaliar a competência técnica para resolver o problema.

Estética

A aparência é um critério subjetivo da qualidade. Parece haver certa uniformidade entre os consumidores na
classificação que eles dão aos produtos com base na estética.

Qualidade
Percebida

Flexibilidade e personalização também são aspectos subjetivos de avaliação da qualidade. A falta de
informações sobre um produto pode levar a comparações indiretas entre produtos.

Fonte: adaptado Garvin, 1992
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Diante de um cenário mais atual, Araújo (2007) defende a qualidade como a busca pela perfeição, visando agradar os clientes que estão mais exigentes e conscientes da quantidade de organizações e o que elas têm para oferecer. Surge a necessidade de ver a gestão da qualidade total, como
uma ferramenta de apoio ao alcance de vantagens competitivas.
Uma organização focada em qualidade promove uma cultura que resulta em comportamentos, atitudes, atividades e processos que agregam valor através da satisfação das necessidades e
expectativas dos clientes e de outras partes interessadas pertinentes. (ISO 9000, 2015)
A qualidade dos produtos e serviços de uma organização é determinada pela capacidade de
satisfazer os clientes e pelo impacto pretendido e não pretendido nas partes interessadas pertinentes. A qualidade dos produtos e serviços inclui sua função e desempenho pretendidos e seu valor
percebido e o benefício para o cliente. (ISO 9000, 2015)
A perspectiva estratégica da qualidade apresenta a qualidade em um contexto onde ela é
tratada como um assunto que afeta e influencia os aspectos essenciais da sobrevivência da organização. Paralelamente, essa expressão leva em consideração os reflexos trazidos por uma gestão que
eleva a priorização da qualidade e a consolidação da organização no mercado por meio de ações
estratégicas, ambas no longo prazo. (CARPINETTI e GEROLAMO, 2016)
2. 2.

Sistemas de gestão da qualidade

Carpinetti e Gerolamo (2016) afirmam que, após constantes evoluções nas últimas décadas, a
gestão da qualidade é entendida como uma estratégia competitiva com objetivos de conquistar mercados e reduzir desperdícios. Satisfazer os requisitos dos clientes é o principal ponto para atingir o
primeiro objetivo, pois clientes satisfeitos são sinônimos de faturamento, boa reputação, resultados
para empresa, empregos e benefícios para os funcionários. Contrariamente, cliente insatisfeito gera
má reputação, dificuldade nas vendas, queda no faturamento e dificuldade de se manter no negócio.
Segundo Rodrigues (2010), existem diversos fatores que podem evidenciar a necessidade da
implantação de um sistema de gestão da qualidade nas empresas. Alguns deles são a garantia de
satisfação dos clientes, qualidade nos produtos, definição e monitoramento dos processos que agregam valor na perspectiva do cliente e o foco no cliente.
De acordo com a ISO 9001:2015, os sistemas de gestão da qualidade são baseados em sete
princípios, conforme tabela 5:
Tabela 5 – Princípios de gestão da qualidade
Princípio
Definição
O foco principal da gestão da qualidade é atender as necessidades dos clientes e empenhar-se em exceder as
Foco no cliente
expectativas dos clientes.
Líderes em todos os níveis estabelecem uma unidade de propósito e direcionamento e criam condições para que
Liderança
as pessoas estejam engajadas para alcançar os objetivos da qualidade da organização.
Engajamento
Pessoas competentes, com poder e engajadas, em todos os níveis da organização, são essenciais para aumentar a
das pessoas
capacidade da organização em criar e agregar valor.
Abordagem de
Resultados consistentes e previsíveis são alcançados de forma mais eficaz e eficiente quando as atividades são
processo
compreendidas e gerenciadas como processos inter-relacionados que funcionam como um sistema coerente.
Melhoria
As organizações de sucesso têm um foco contínuo em melhoria.
(continua)
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Tabela 5 – Princípios de gestão da qualidade
Princípio
Definição
Tomada de
Decisões com base na análise e avaliação de dados e informações são mais propensas a produzir resultados
decisão baseada
desejados.
em evidência
Gestão de
Para sucessos sustentado, as organizações gerenciam seus relacionamentos com as partes interessadas pertinentes,
relacionamento como provedores.
Fonte: ISO 9001, (2015).

Um sistema de gestão da qualidade compreende atividades pelas quais a organização identifica seus objetivos e determina os processos e recursos necessários para alcançar os resultados
desejados, gerencia a interação de processos e recursos necessários para agregar valor e realizar
resultados para as partes interessadas pertinentes e permite a alta direção otimizar a utilização de
recursos considerando as consequências de sua decisão a longo e curto prazo. O sistema de gestão
da qualidade provê os meios para identificar ações para tratar consequências pretendidas e não pretendidas na provisão de produtos e serviços. (ISO 9000:2015)
A escolha da metodologia a ser empregada depende de cada empresa, e deve garantir a qualidade dos produtos, tanto os produzidos por ela, quanto por seus fornecedores. (SANTOS; GUIMARÃES; BRITO, 2013)
2. 3. Sobre a IATF
A IATF (International Automotive Task Force) é um grupo ad hoc de fabricantes automotivos e
suas respectivas associações comerciais, formados para fornecer produtos de qualidade melhorados
a clientes automotivos em todo o mundo. Os fins para os quais a IATF foi estabelecida são:
a. Desenvolver um consenso em relação aos requisitos internacionais de sistema de qualidade fundamental, principalmente para os fornecedores diretos das empresas participantes
de materiais de produção, peças de produtos ou serviços ou serviços de acabamento (por
exemplo, tratamento térmico, pintura e revestimento). Esses requisitos também estarão disponíveis para outras partes interessadas na indústria automotiva.
b. Desenvolver políticas e procedimentos para o esquema comum de registro de terceiros
da IATF para garantir a consistência em todo o mundo.
c. Fornecer treinamento apropriado para suportar os requisitos da IATF 16949 e o esquema
de registro da IATF.
d. Estabelecer ligações formais com órgãos apropriados para apoiar os objetivos da IATF.
(IATF 16949, 2016)
Devido ao elevado alcance econômico e aos padrões normativos específicos, o setor automobilístico busca obter vantagem competitiva através da implementação de padrões normativos junto
aos seus fornecedores, esforço este, que culminou nas normas específicas com por exemplo a ISO
9001 e a ISO/TS 16949. (SILVA et al., 2010)
A quantidade de requisitos adicionais impostos pelas montadoras, dificultaram o atendimento às exigências por parte dos fornecedores, que muitas vezes vem adequar-se a diferentes normas,
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a fim de atender todos os requisitos de seus clientes, os quais nem sempre possuem as mesmas
exigências. (GUARNIERI; HATAKEYAMA, 2005)
Viu-se, portanto, a necessidade de unificar essas normas específicas, através de uma especificação técnica que atendesse a todo o setor, foi então criada a ISO/TS16949, publicada pela primeira
vez em 1999, teve como base a ISO 9001:1994, na tentativa de padronizar os requisitos a serem
cumpridos pelos fornecedores da cadeia automotiva, facilitando e simplificando a comunicação das
montadoras com a sua base de fornecedores. (ARNOSTI et al., 2013; IQA, 2017) A figura 3 apresenta
o desenvolvimento das normas do segmento automotivo.
Figura 3 – Desenvolvimento das normas de gestão da qualidade

Fonte: VDA QMC (2016)

Fazem parte da IATF as principais montadoras de veículos mundiais, os comitês técnicos da
ISO, os quais juntamente com as associações nacionais são responsáveis pelas publicações e treinamento (BORTOLUCCI; CARLETTO, 2017). A Figura 4 mostra a estrutura de gestão dos membros da
IATF.
Figura 4 – Estrutura organizacional da IATF

Fonte: Adaptado de AIAG (2017)

A IATF 16949: 2016 representa um documento inovador, dada a forte orientação para o cliente,
com a inclusão de uma série de requisitos específicos do cliente anterior. (IATF GLOBAL OVERSIGHT,
2016)
A ISO/TS 16949 junto com as publicações técnicas de suporte desenvolvidas pelos fabricantes
de equipamentos originais e as associações nacionais de comércio automotivo, introduziram um
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conjunto comum de técnicas e métodos para o desenvolvimento comum de produtos e processos
para a fabricação de automóveis em todo o mundo. (IATF GLOBAL OVERSIGHT, 2016)
Em preparação para a migração da ISO / TS 16949: 2009 (3ª edição) para este Padrão de Sistema
de Qualidade Automotivo, IATF 16949, foram solicitados comentários de organismos de certificação,
auditores, fornecedores e OEM para criar a IATF 16949: 2016 (1ª edição), que cancela e substitui ISO/TS
16949:2009 3ª edição. A IATF mantém uma forte cooperação com a ISO pelo estado contínuo do comitê de ligação garantindo o alinhamento contínuo com a ISO 9001. (IATF GLOBAL OVERSIGHT, 2016)
2. 4.

A norma IATF 16949:2016

A norma de sistema de gestão de qualidade automotiva, referida como norma de sistema de
gestão de qualidade automotiva ou IATF 16949, juntamente com os requisitos específicos do cliente
automotivo aplicáveis, requisitos da norma ISO 9001:2015 e ISO 9000:2015 definem os requisitos
fundamentais de sistema de gestão da qualidade para organizações de produção automotiva e peças relevantes para serviço. Como tal, esta norma de sistema de gestão da qualidade automotiva não
pode ser considerada uma norma de sistema de gestão da qualidade independente, mas tem que
ser compreendida como um suplemento a ser usada em conjunto com a norma ISO 9001:2015. A ISO
9001:2015 é publicada como uma norma ISO separada. (IATF 16949, 2016)
A IATF 16949:2016 (1ª edição) representa um documento inovador, dando uma forte orientação para o cliente, com a inclusão de uma série de requisitos específicos do cliente previamente
consolidados. (IATF 16949, 2016)
2. 5.

Objetivos da IATF 16949:2016

O objetivo deste Padrão Internacional é o desenvolvimento de uma qualidade sistema de gerenciamento que:
a. Fornece melhoria contínua,
b. Enfatiza a prevenção de defeitos,
c. Inclui requisitos e ferramentas específicas da indústria automotiva,
d. Promove a redução da variação e dos resíduos na cadeia de abastecimento.
Este Padrão Internacional, aliado aos requisitos específicos aplicáveis ao cliente, define os requisitos fundamentais do sistema de gerenciamento de qualidade para produção, serviço e / ou
organizações de peças de acessórios, representando um documento inovador com uma forte orientação para o cliente.
Comentários solicitados por organismos de certificação, auditores, fornecedores e OEM em
forma de desenvolvimento deste padrão internacional. IATF 16949: 2016 também incorpora requisitos comuns para clientes específicos do cliente. Os requisitos específicos do setor automotivo IATF
16949: 2016 foram criados pela IATF e os direitos autorais são detidos pelos membros da IATF. O título para este padrão internacional, IATF 16949, é uma marca registrada da IATF. (IATF Supplemental
Bulletin_rev2_5Aug2016_Tracked Changes.docx)
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2. 6.

Estrutura da IATF 16949:2016

A IATF 16949:2016 adota a mesma estrutura especificada na norma ISO 9001, versão 2015.
Esta estrutura é obrigatória para todas as normas de sistema de gestão a partir do ano de 2015. (IATF
16949, 2016)
A estrutura da norma ISO 9001 versão 2015 adotou para unificar sua linguagem, estrutura e
conteúdo para todas as normas de sistemas de gestão. Esta estrutura foi chamada de “anexo SL”. (ISO
9001, 2015)
O “anexo SL” é uma estrutura padrão de alto nível aplicada às normas de sistemas de Gestão
emitidas pela ISO a partir de 2012. O “anexo SL”, chamado anteriormente de Guia ISO 83, o “anexo SL”
é um documento que visa padronizar ao menos trinta por cento de todos os documentos e normas
da ISO, unificando a linguagem utilizada, a estrutura das normas, e o conteúdo de modo a facilitar o
entendimento por parte de empresas e auditores no que tange aos requisitos e aplicações das normas em questão. (ISO 9001, 2015)
A tabela 6 a seguir, mostra a nova estrutura padrão das normas de sistemas de gestão:
Tabela 6 – Anexo SL
Cláusula
Descrição
Cláusula 1
Escopo
Cláusula 2
Referência normativa
Cláusula 3
Termos e definições
Cláusula 4
Contexto da organização
Cláusula 5
Liderança
Cláusula 6
Planejamento
Cláusula 7
Suporte
Cláusula 8
Operação
Cláusula 9
Avaliação de desempenho
Cláusula 10
Melhoria
Fonte: ISO 9001, (2015)

2. 7.

Empresas certificadas IATF 16949 no Brasil

No Brasil, de acordo com o Sindipeças (2018), 309 empresas já se encontram certificadas ou
em processo de certificação. A tabela 7 apresenta a situação das empresas do setor de autopeças
quanto ao processo de certificação na norma IATF 16949, exigidas pelo setor automotivo como um
qualificador para o fornecimento para a cadeia produtiva brasileira.
Tabela 7 – Empresas em processo de certificação ou certificadas – 2017
Norma Standard
Certificações
%
Em processo
%
IATF 16949
291
94,2
18
6,2
TOTAL
291
94,2
18
6,2
Fonte: Sindipeças (2018)

2. 8.

Cadeias de suprimentos

São antigas as relações entre compradores e fornecedores, porém, a concepção moderna de
cadeia de suprimentos é relativamente nova, remontando aos anos 50 (BLANCHARD, 2010). Dohn
(2014) afirma que cadeias de suprimentos surgem como resultado de um processo progressivo de
eliminação de barreiras entre organizações.
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O longo processo necessário para converter matéria prima, mão de obra e energia em produtos e serviços nem sempre é percebido durante a aquisição de um produto ou serviço. Produtos
complexos como o automóvel demandam de matéria prima de natureza variada (metais, plásticos,
borrachas, tecidos) e são montados a partir de um número muito elevado de componentes. O longo
caminho que se estende desde as fontes de matéria prima, passando pelas indústrias fornecedoras
dos componentes, pela manufatura do produto, pelos distribuidores, e chegando finalmente ao consumidor através do varejista, constitui a cadeia de suprimento. (NOVAES, 2015)
Chopra e Meindl (2003) entendem uma cadeia de suprimentos como o conjunto de todos os
atores envolvidos, direta ou indiretamente, no atendimento de um pedido de um consumidor. Uma
cadeia de suprimentos também pode ser percebida como uma rede de empresas parceiras que realizam a compra de matérias primas, as transformam em produtos finais, os distribuem e os vendem
aos clientes. (HALL; SAYGIN, 2012) Outra perspectiva é a de Whitten, Green Jr e Zelbst (2012), que
percebem uma cadeia de suprimentos enquanto uma extensão da cadeia de valor.
O problema com o termo cadeia de suprimentos é que há um grande número de definições
cuja maioria dos conceitos não são compatíveis uns com os outros, mas optam por se concentrar em
determinadas perspectivas ou atributos. (RITCHIE; BRINDLEY, 2007) A figura 5 exibe uma representação genérica de uma cadeia de suprimentos.
Figura 5 – Representação de uma cadeia de suprimentos

Fonte: Pires (2009)

Considerando contexto atual empresarial competitivo, globalizado e de mutabilidade constante, a efetiva gestão da cadeia de suprimentos pode constituir uma fonte de vantagem competitiva. (BURGESS; SINGH; KOROGLU, 2006; CARTER, 2011; MELNYK et al., 2009; BARROS; BARBOSA-PÓVOA; BLANCO, 2013) E as organizações, visando acompanhar a lógica de evolução do mercado e ter
a possibilidade de se manterem ativas e lucrativas, necessitam se adaptar para melhor atender as
necessidades dos clientes. Dessa forma, as organizações vêm despendendo grandes esforços para
gerir as cadeias de suprimentos nas quais estão inseridas.
2. 9. A cadeia de suprimentos na indústria automobilística
A complexidade da cadeia de suprimentos do setor automotivo consiste em diversos processos que, quando associados, formam uma cadeia que se estende dos fornecedores até o cliente final.
Estes processos consistem na produção de peças pelos fornecedores, no transporte dessas peças à
linha de montagem das unidades fabricantes, na montagem e entrega do produto final aos clienAugusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 141-160, nov./dez. 2018.
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tes, além dos processos antecedentes à produção e do apoio operacional diário. (IYER; SESHADRI;
VASHER, 2009)
A cadeia de suprimentos do setor automotivo é ampla, pois envolve diversos processos, produtos, requisitos, fornecedores e subfornecedores. Na indústria de insumos básicos, temos os metais
ferrosos (chapas, perfis, tubos, etc.), metais não ferrosos (cobre, alumínio, zinco, etc.), não metálicos
(borracha, polímeros, etc.) e outros (vidros, eletroeletrônicos, tintas, etc.). A segunda parte da cadeia
trata-se da indústria de autopeças, como motores, complementos, suspensão, carrocerias, acessórios, etc. A próxima etapa é a das próprias montadoras, seguida das concessionárias e por último, o
cliente final. (BEDÊ, 1996, apud SCAVARDA; HAMACHER, 2001)
O processo de gerenciar uma cadeia de suprimentos de uma empresa envolve a seleção e
aprovação de fornecedores que entregarão os bens e serviços necessários para criar o produto da
empresa, um conjunto de processos de definição de preço, entrega e pagamento dos produtos,
junto com indicadores para melhorar e monitorar esse relacionamento. Esses processos também
incluem transporte, recebimento, verificação de remessas e transferência para instalações de manufatura. (JACOBS; CHASE, 2011)
Segundo Ballou (2006), a Cadeia de Suprimentos abrange todas as atividades relacionadas
com o fluxo e transformação do produto desde o estágio de matéria prima até o usuário final.
Vanalle e Salles (2011) sugerem que a busca por relações estreitas entre participantes de uma
mesma cadeia de suprimentos é uma constante. Além disto, menciona que há um completo distanciamento da relação do modelo tradicional entre cliente e fornecedor, passando assim a surgir um
modelo de caráter mais colaborativo e de longo prazo.
2. 10.

A cadeia de suprimentos na indústria automobilística brasileira

A cadeia de suprimentos da indústria automobilística figura-se como uma das mais importantes para o crescimento da economia brasileira, especialmente devido ao fato de que o seu desempenho pode afetar, direta ou indiretamente, diversos outros setores econômicos. Considerando o
fato de que no pós década de 1960 os ciclos da economia brasileira iniciam-se e têm como foco os
setores de bens de consumo duráveis, Bahia e Domingues (2011, p. 11) destacam que “esta é uma
característica da estrutura econômica brasileira, o que torna fortemente relevante entender a dinâmica de inovação na cadeia automobilística, pois ela tem um efeito significativo sobre a difusão de
progresso técnico no Brasil”.
A indústria automotiva brasileira caracteriza-se com um tabela de organizações de grande
porte em decorrência do padrão tecnológico do setor e do tamanho do mercado, que possui altos custos fixos para pesquisa e desenvolvimento em novos produtos, propaganda, setup (moldes,
ajustamento de maquinário e outros), investimentos em máquinas, equipamentos e montagem da
infraestrutura produtiva. Desse modo, são voltadas para o alcance de economias de escala, por meio
da especialização por plataforma de automóvel e de economias de escopo, pela flexibilidade permitida pela organização na forma modular, por meio de consórcio modular ou condomínio industrial.
(MDIC, 2018)
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De acordo com publicação do MDIc (2018), a produção mundial de veículos em 2016 foi de
72,1 milhões de unidades, dos quais 1,77 milhões foram produzidos no Brasil, o que o classifica como
o décimo maior produtor mundial de veículos, atrás da China, Estados Unidos, Japão, Alemanha,
Índia, Coréia do Sul, México, Espanha e Canadá. Em relação ao tamanho do mercado, em igual ano,
o Brasil comercializou 2,05 milhões de veículos, atrás da China (28 milhões), Estados Unidos (17,8
milhões), Japão (4,9 milhões), Alemanha (3,7 milhões), Índia (3,6 milhões), Reino Unido (3,1 milhões)
e França (2,4 milhões), apresentando-se como o 8° maior mercado.
O segmento representado pelos fabricantes de autopeças de grande porte (sistemistas, nível
1) é dominado por empresas de capital estrangeiro. No caso dos fabricantes de menor porte (níveis
2 e 3), que fabricam forjados, fundidos, estampados, trefilados, plásticos, artefatos de borracha, produtos não metálicos, a maioria das empresas são de capital nacional, apesar do crescimento significativo das importações. A rentabilidade das pequenas e médias empresas de autopeças (níveis 2 e 3)
é comprometida pela pressão exercida por clientes (sistemistas do nível 1 e montadoras) e fornecedores (siderúrgicas, por exemplo) que têm maior poder de barganha nas negociações comerciais. No
final da cadeia, o alto grau de competição entre as montadoras e a concorrência, internacional, o que
provoca queda nos preços das autopeças, dificulta o repasse de custos por parte das empresas de
autopeças que, aliado à baixa capacidade de investimento, devido aos custos elevados de materiais
e serviços, aumenta a fragilidade desse segmento de empresas. (MDIc, 2018)
De acordo com o portal MDIc (2018), os fornecedores dos níveis 2 e 3 da cadeia produtiva, na
condição de fornecedores dos sistemistas globais, apresentam baixa capacidade de competir e de
investir em pessoas, tecnologia e inovação, apesar de constituírem a base do fornecimento da cadeia
produtiva de autopeças e serem fundamentais para o desempenho do setor, por tornarem viável
a produção dos sistemistas e das montadoras. Várias pequenas e médias empresas do setor estão
endividadas, descapitalizadas e têm dificuldades para pagar os tributos, razão pela qual não conseguem obter financiamentos de bancos privados e públicos para investimentos e capital de giro.

3.
3. 1.

METODOLOGIA
Estratégia de pesquisa

A pesquisa descrita no presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa survey interseccional com finalidade exploratória.
A pesquisa tipo survey, termo em inglês que se destina a pesquisa em grande escala caracteriza-se por ser uma abordagem quantitativa, que visa apresentar as opiniões das pessoas por meio de
questionários ou entrevistas. (BABBIE, 2005)
Foi selecionada uma amostra não-probabilística, composta pela alta direção de diversas empresas, em empresas do segundo nível da cadeia de fornecimento da indústria automotiva instalados no território brasileiro. O método adotado para a amostragem não probabilística será por similaridade, onde foram encaminhados questionários para as 460 empresas de autopeças que se enquadraram no segundo nível da cadeia de fornecimento da indústria automotiva, onde se obteve-se
uma amostra composta de 104 respondentes, representantes de parte destas 460 organizações.
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O instrumento de coleta de dados adotado para esta pesquisa foi por meio de um questionário autoaplicável enviado pela internet. Segundo Macedo e Franco (2012), as vantagens do envio
de questionários pela internet é que tem um baixíssimo custo, altíssimas taxas de resposta (cerca de
80%) e resultados rápidos.
O questionário foi elaborado e foi aplicado a fim de se identificar aspectos relevantes ao tema
investigado. Neste caso, foi avaliada a percepção da alta direção quanto a adoção do sistema de gestão da qualidade com base na norma IATF 16949, considerando-se o seu conhecimento e opinião.
As respostas de cada integrante da amostra serão codificadas de forma padronizada e registradas
de forma quantitativa. Assim, os registros padronizados foram submetidos a uma análise agregada,
com o objetivo de determinar correlações entre as diferentes variáveis. (BABBIE, 2005)

4.

CONCLUSÕES

A adoção do sistema de gestão de qualidade automotiva para o segundo nível da cadeia de
suprimentos da indústria automotiva, é em princípio, algo que traz inúmeros benefícios, tais como
a melhoria da relação com os clientes automotivos, melhoria dos resultados financeiros, melhoria
da imagem da empresa no mercado, propicia uma melhor qualificação dos funcionários, possibilita
que a empresa esteja atualizada com as modernas técnicas adotadas pela indústria automobilística
e proporciona ganho de novos negócios com outros clientes, por outro lado, ainda é percebido certa desconfiança em relação a fatores como poder trazer custos desnecessários a empresa, excesso
de burocracia, deixar a organização “engessada” e deixar a organização com foco no papel e não no
resultado.
Outro aspecto considerado foi que as organizações entendem que a burocracia gerada pela
implementação do sistema de gestão de qualidade IATF 16949:2016 é necessária e coloca sua organização frente a concorrência.
Em resumo a pesquisa indicou que o segundo nível da cadeia de suprimentos da indústria
automotiva está consciente da importância da adoção de um sistema de gestão da qualidade com
base na norma IATF 16949:2016 e que para se manter neste mercado que é altamente competitivo,
deve buscar e absorver rapidamente as necessidades dos seus clientes.
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INFLUÊNCIA DO BRT/VETOR NA MOBILIDADE URBANA E SEU IMPACTO
NO COTIDIANO DA POPULAÇÃO UBERABENSE
INFLUENCE OF THE BRT / VECTOR IN URBAN MOBILITY AND ITS IMPACT ON THE DAILY
OF THE UBERABENSE POPULATION

José Gustavo de Carvalho Neto

RESUMO
Este artigo tem como objetivo central analisar o impacto do sistema BRT na cidade de Uberaba,
explorando suas características básicas implantadas e sua relação com a população - passageiros,
residentes e comerciantes locais - que de alguma forma sentem o impacto direto deste sistema.
Palavras-chave: BRT; Mobilidade Urbana, Uberaba

ABSTRACT
This article aims to analyze the impact of the BRT system in the city of Uberaba, exploring its basic
characteristics and its relation with the population - passengers, residents and local merchants - who
somehow feel the direct impact of this system.
Keywords: BRT; Urban Mobility; Uberaba.
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1.

INTRODUÇÃO

Concebido originalmente na cidade de Curitiba, pelo Arquiteto Jaime Lerner, o Bus Rapid Transit
ou Sistema de Ônibus Rápido, é mais difundido pela sigla BRT. Diversos conceitos se difundem sobre
o sistema, mas de forma objetiva, segundo o ITDP BRASIL, o BRT é um corredor de ônibus de alta capacidade que tem como objetivo proporcionar um serviço rápido, confortável e de alto custo-benefício, com capacidade equivalente aos sistemas de metrô. Isto é feito por meio da utilização de faixas
exclusivas, com pistas para ônibus e estações emblemáticas alinhadas com o eixo central do corredor,
pagamento da tarifa fora do ônibus, e operações rápidas e frequentes. Em operação de fato desde 2015
na cidade de Uberaba, o BRT é objeto de discussões sobre sua existência e funcionamento.
Figura 1 – BRT em funcionamento na cidade de Uberaba

Fonte: CARVALHO NETO. J, G,. 2018.

Ao longo deste artigo será apresentada uma análise do sistema compreendendo sua origem
e implantação em Curitiba, explorando as principais características físicas do sistema e seu funcionamento. Como recurso de análise do sistema em Uberaba, partimos de alguns exemplos referências
no país, seu funcionamento nas cidades de Curitiba/PR e Uberlândia/MG. A intensão do artigo é
abordar o impacto deste especialmente na escala local, nas relações estabelecidas na cidade de Uberaba, dando voz aos usuários do sistema, bem como os residentes e comerciantes locais impactados
diretamente pela sua presença. Por fim, será exposto um dos mecanismos de pesquisa utilizados
para este trabalho. Um site que criamos para coletar opiniões da população, expondo reações positivas e negativas de sua experiência com o sistema BRT. A intenção da construção do site foi nos
aproximar da população e dar voz às suas percepções e análises em relação ao BRT.
As novas configurações no trânsito, as relações entre o sistema e a população são objetos interessantes nesta análise e justificam a importância deste trabalho. Por vezes encontramos bibliografias
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com foco na estrutura, este trabalho irá concentrar seu olhar, principalmente, na relação entre o sistema, seu entorno e a população, concentrando esforços na dinâmica social da cidade de Uberaba.

2.

BRT, SUA HISTÓRIA E DIFUSÃO PELO PAÍS.

Segundo dados da ONU e IBGE, aproximadamente 54% da população mundial vive em centros urbanos. No Brasil este índice chega a 84% (CENSO 2010), isto se deve a diversos fatores estruturais, como as difíceis condições de manutenção da população no campo e, consequentemente,
o êxodo rural. Na década de 40, somente 31% da população viviam em centros urbanos. Com um
aumento populacional de 13 para 138 milhões de pessoas entre 1950 e 2010, a mobilidade urbana
foi, e ainda é, uma das grandes questões a serem estudadas no espaço urbano. Para isso, os grandes
centros tiveram de implementar novas soluções para a mobilidade de sua população.
Já na década de 70, segundo Antonio Pasqualleto e Gustavo Werneck, cidades como Goiânia/
GO e Belo Horizonte/MG, anteciparam seu processo de reestruturação, não só do transporte urbano,
mas de toda uma rede urbana e nesta proposta a mobilidade urbana tendo como base o transporte
coletivo urbano. Curitiba/PR é um exemplo desta reconfiguração urbana. Em 1974 deu início a um
projeto denominado PPU (Plano Preliminar de Urbanismo) onde, segundo SOUZA, N. R. (2001), o
PPU foi um plano cujo objeto era uma total reordenação da cidade capaz de modernizá-la e prepará-la para o desenvolvimento econômico.
“O principal objetivo do PPU era dotar racionalmente a cidade dos atributos técnicos e espaciais necessários ao progresso econômico” SOUZA, N. R. (2001, pág 111)

Sob coordenação do então prefeito Jaime Lerner, o projeto contemplava diversas ações, uma
das mais importantes é a formação do sistema trinário. Composto por duas vias rápidas nas extremidades, logo depois grandes eixos reservados para edificação e no centro uma canaleta expressa para
ônibus, que viria a se chamar mais à frente de BRT (figura 2).
Figura 2 – Ilustração do sistema Trinário da cidade de Curitiba

Fonte: H. Suzuki et al, Eco2 Cities: Ecological Cities as Economic Cities.
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Na figura acima pode-se ver uma ilustração do sistema trinário, a denominação “Estructural
Axis” (Eixo Central) é onde encontra-se a principal estrutura do sistema BRT, composta pela “BRT Dedicated Lanes” (faixas dedicadas ao BRT) ao centro do eixo e as “One-way road on the Axis” (faixas de
sentido único dentro do eixo) uma de cada lado em sentidos contrários. Nas ruas paralelas ao eixo
estão localizadas as “One-way Road” (faixas de sentido único) uma em cada direção, dando fluidez ao
tráfego e desafogando o eixo destinado ao BRT.
De acordo com o Manual do BRT, relatório do Ministério das Cidades (2008), o BRT tem entre
suas características, faixas exclusivas que fazem com que os ônibus não fiquem presos em congestionamentos, semáforos sincronizados abrindo ao verde com a aproximação de um ônibus, estações
niveladas a porta do ônibus para dinamizar a entrada e saída de passageiros e evitar acidentes, criação de terminais conectando o eixo do BRT e linhas alimentadoras pelos bairros. Ônibus maiores e
mais confortáveis, ausência de cobrança dentro do ônibus para aumentar o espaço para poltronas
de passageiros, e pagamento feito na entrada dos terminais com dinheiro ou cartão do ônibus. Nas
estações o pagamento é apenas com o cartão do ônibus que pode ser carregado em diversos locais
pela cidade antecipadamente, com o objetivo de desobstruir a entrada das estações e evitar roubos.
Esta é uma estratégia das empresas de ônibus para reduzir o número de funcionários cobradores. Há também um monitoramento por GPS dos ônibus reduzindo atrasos e informando a população o tempo de espera do próximo ônibus. Uma central de comando e controle administra o sistema
BRT, bem como todo o transporte coletivo da cidade.
O sistema BRT deve ser adaptado nas cidades onde são instalados, sendo essas características
citadas acima premissas básicas de sua concepção. Outras caraterísticas do BRT, porém não aplicadas em todas as cidades são ônibus com ar condicionados e internet sem fio, projeto paisagístico em
torno do eixo, tachões divisórios entre as vias de trânsito comum e a via de trânsito do BRT, grades
divisórias nos canteiros centrais ou na separação das vias de trânsito comum e a do BRT, faixa de
ultrapassagem na via do BRT nos pontos das estações, entre diversas outras características.
2. 1.

Curitiba/PR

A cidade de Curitiba/PR foi o primeiro local a ser implantado o BRT em 1974. Neste caso, o BRT
é componente do RIT- Rede Integrada de transporte coletivo de Curitiba e este sistema é um arcabouço de logística que tem como objetivo conectar todos os sistemas de transporte da cidade, afim
de promover uma mobilidade mais dinâmica e eficiente. A lógica é uma sustentação de linhas de
corredores expressos, linhas diretas e alimentadoras, interbairros e linhas intermunicipais, cada um
com sua função, porém integradas, fazendo com que o usuário tenha o custo de apenas uma tarifa
e uma melhor organização do seu roteiro. Na imagem abaixo podemos ver um esboço da função de
cada linha e sua integração.
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Figura 3 – Esquema de distribuição das linhas de ônibus de Curitiba.

Fonte: sitio URBS Curitiba.

Na imagem nota-se os eixos do sistema BRT em vermelho conectado entre pontos que representam terminais de baldeação. As linhas circulares na figura representam os demais sistemas de
transportes que Distribuem os passageiros a diversas partes da cidade.
Curitiba é considerada o berço do sistema BRT, as primeiras técnicas foram testadas e aplicadas na capital paranaense. Por ser pioneira, o sistema se encontra estável e em pleno funcionamento,
seguindo de espelho para outros sistemas pelo mundo.
2. 2.

Uberlândia/MG

A segunda maior cidade de Minas Gerais, Uberlândia teve um boom de crescimento nos últimos 40 anos. Desde então, sua população que era de 126 mil no final dos anos 70, hoje figura entorno de 670 mil, isto se deve, de acordo com SILVA e GUIMARÊS (2001), ao grande êxodo de migrantes,
com o início da modernização agrícola na região do Triângulo Mineiro, principalmente de Goiás e
norte de Minas Gerais. A cidade de Uberlândia foi escolhida como uma referência para nossa análise,
por sua proximidade com Uberaba, objeto de estudo deste artigo, por não ser capital de seu estado
e por ser consideravelmente menor que as capitais, mesmo abrigando praticamente o dobro da
população da cidade de Uberaba. Acredita-se que, Uberlândia é a única cidade do país que possa
realmente ilustrar em alguns aspectos o que ocorre em Uberaba, guardando suas distinções decorrentes de sua dimensão tão superior ao nosso objeto de análise.
A cidade conta com apenas uma linha de BRT, sendo as outras feitas por linhas de ônibus
convencionais. Interessante ressaltar que em Uberlândia há cinco terminais de ônibus, um central
e distribuidor das principais linhas da cidade, inclusive BRT, e outros quatro periféricos. As estações
do eixo BRT são espaçosas, interativas e têm todas as características primordiais do BRT, sendo ainda
maior e mais diversificada que as estações recomendadas no projeto referência. A demanda é grande visto que o eixo passa por diversos locais de grande atração, como o maior shopping da cidade, o
SESC, Universidade Federal de Uberlândia (UFU), grandes lojas de varejo e supermercados.
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A seguir algumas das principais características do sistema BRT na cidade de Uberlândia/MG.
Tabela 1 – Dados do sistema BRT na cidade de Uberlândia/MG.
Ano de Inauguração
Extensão do sistema BRT
8 km
Demanda diária
22.000 pessoas
Demanda anual
6.600.000 pessoas
Corredores
1
Posição das faixas
Centro
Estações
13
Distância média entre estações
500 m
Frequência de BUS na hora de pico
20/hora
Frota total
51 ônibus
Frota ônibus articulado
10 ônibus
Idade média dos ônibus
5 anos
Frota ônibus biarticulado
0
Fonte: BRTdata. Elaborado por CARVALHO NETO, J. G. 2016

2006

A análise da Tabela demostra que o número de usuários é relativamente baixo, tendo em vista
a população total da cidade. A distância entre estações segue o padrão adotado no manual do Ministério das Cidades, de 500 metros. Com um corredor em operação e outro recentemente inaugurado
em 2018, Uberlândia é considerada modelo, segundo estudos do Assentamentos humanos (UN-HABITAT), um programa desenvolvido pelas Nações Unidas. De acordo com a pesquisa Uberlândia é a
primeira cidade no Brasil a ter 100% de acessibilidade e uma completa distribuição em seus diversos
segmentos de transporte público. Ainda de acordo com os dados da Tabela, podemos notar que a
demanda diária de passageiros em relação ao número de veículos é menor que em outras cidades,
como veremos mais à frente. Isso porque Uberlândia oferece uma gama de terminais e eixos de
circulação de outros sistemas de transporte maior, distribuindo mais os passageiros, desafogando o
sistema BRT. Assim, o sistema em Uberlândia opera com uma média de 22 mil pessoas em 51 ônibus,
sendo 10 deles articulados. Dividindo o número de pessoas por ônibus chegamos a 431, um número
relativamente baixo se comparado com Curitiba (3.164 pessoas/ônibus) e Goiânia (3.647 pessoas/
ônibus).
2. 3. Uberaba/MG
Na cidade de Uberaba, o BRT conta com um eixo composto por 10 estações-tubo1 com terminais de conexão nas suas extremidades. Elas estão instaladas na principal avenida da cidade, no
centro e corta grande parte do eixo Leste-Oeste.

1

Estações-tubo: Pontos de paradas do sistema BRT em formato tubular, criadas em 1991 em Curitiba/PR.
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Figura 4 – Mapa do sistema trinário em Uberaba/MG.

Fonte: Elaborado por: CARVALHO NETO, J. G. 2018.

O sistema trinário foi adotado, onde a Avenida Leopoldino de Oliveira serve como eixo central. As ruas paralelas completam o sistema, porém durante o trajeto nota-se que os eixos trinários
sofrem alterações e em outras ocasiões são inexistentes. Tais características tornam esta ferramenta
menos eficaz, visto que não se torna uma alternativa interessante aos motoristas, pois a lentidão e os
desvios durante o trajeto intensifica o fluxo de veículos no eixo central.
Com pouco mais de dois anos de funcionamento do sistema, o mesmo vem enfrentando diversos questionamentos e elogios. Uberaba é a menor cidade do Brasil a receber o sistema BRT e as
atualizações são constantes priorizando o fluxo de passageiros e o transporte público na principal
via da cidade. Duas novas linhas estão sendo implantadas em estágios avançados, ainda em 2018
entram em funcionamento, porém os dados sobre as mesmas ainda são raros e preliminares. As duas
novas linhas vão atender regiões periféricas da cidade - o corredor Sudeste irá da região central ao
bairro Gameleiras, e o corredor Sudoeste irá da região central ao bairro Beija Flor.
A seguir destacamos as principais características do sistema BRT em Uberaba.
Tabela 2 – Dados BRT em Uberaba/MG.
Ano de Inauguração
Extensão do sistema BRT
Demanda diária
Demanda anual
Corredores
Posição das faixas
Estações
Distância média entre estações
(continua)

2015
5 km
40.000 pessoas
24.820.000 pessoas
1
Centro
10
500 m
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Tabela 2 – Dados BRT em Uberaba/MG.
Ano de Inauguração
Frequência de BUS na hora de pico
Frota total
Frota ônibus articulado
Idade média dos ônibus
Frota ônibus biarticulado
Fonte: Elaborado por CARVALHO NETO, J. G. 2016

2015
15/hora
14 ônibus
0 ônibus
3,5 anos
0

A análise da Tabela pode indicar a um sistema já sobrecarregado, quando comparado à cidade de Uberlândia. Nota-se que em Uberaba o corredor percorre 5 quilômetros, atendendo uma
demanda diária de 40 mil pessoas com uma frota de 14 ônibus. Em Uberlândia, o corredor percorre 8
quilômetros, atendendo uma demanda de 22 mil pessoas com uma frota de 51 ônibus. Estes dados
podem indicar que apenas implantar um corredor BRT na cidade não é suficiente. Planejar e integrar este corredor com as demais vias de transporte pública da cidade deve ser fundamental. Em
Uberlândia, com o dobro da população, a demanda de usuários do BRT é menor, isto se deve provavelmente à desconcentração de usuários por meio do SIT (Sistema Integrado de Transportes). Em
Uberaba, com a implantação do BRT, acontece o contrário. Há uma concentração dos usuários utilizando o BRT, sobrecarregando o sistema e tornando outras opções de linhas de ônibus secundárias.
O projeto em funcionamento ainda é recente e frequentemente atualizado, adaptando-se às
necessidades locais. Em relação a quantidade de passageiros por ônibus, Uberaba tem um alto índice em relação à outras cidades. Segundo o BRT DATA, Uberaba possui uma demanda diária de 40 mil
passageiros para uma frota de 14 ônibus, que gera um número de 2.857 passageiros por veículos,
valor acima da média comparado a Uberlândia, São Paulo e Belo Horizonte (431, 845, 341, respectivamente). Obviamente outros fatores como a frequência destes ônibus, principalmente em horários
de pico, são fundamentais para entender o fluxo de passageiros da cidade. Quanto às estações e a
distância entre elas, Uberaba está em conformidade com outros projetos pelo país. E um ponto positivo desta análise é a idade média dos veículos que em comparação a outras cidades, são novos e
bem estruturados.
2. 4. Análise estrutural do BRT em Uberaba
O VETOR/BRT implantado na cidade de Uberaba dispões das principais características do sistema disseminado pelo mundo, tais estruturas se diferem em relação ao sistema de ônibus convencional. A principal delas é a estação tubo, localizada no eixo central da via, disposta a um nível elevado
de acesso, sendo assim restrita aos veículos do sistema BRT. Seu formato em tubo já se mostrou
ineficaz em outras cidades, por comportar um número menor de passageiros em horário de pico.
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Figura 5 – Estação tubular na Av. Leopoldino de Oliveira.

Fonte: CARVALHO NETO, J. G.2018.

As estações em formato retangular, atualmente implantadas em outros sistemas pelo país,
não foram adotadas na via em questão. As novas linhas do BRT em Uberaba estão sendo implantadas com estações retangulares, mas não há previsão de troca no eixo leste/oeste. As estações também não contam com bilheteria, somente uma catraca onde o usuário passa seu cartão e tem acesso
ao sistema. Pare recarregar o cartão o usuário deve recorrer aos pontos distribuídos pela cidade.
Apenas os terminais possuem bilheteria, onde pode ser feita a recarga ou a compra de um bilhete único de acesso ao sistema. Se o usuário não tiver o cartão de acesso ele só consegue embarcar
pelos terminais, não sendo possível o acesso pelas estações ao longo do eixo. Outra característica do
BRT são os corredores exclusivos, que consistem em uma faixa em cada sentido, localizada na extremidade esquerda e de uso restrito para os ônibus do BRT.
Figura 6 – Catraca de acesso a estação tubo, onde só é possível o acesso com cartão do transporte coletivo.

Fonte: CARVALHO NETO, J. G. 2018.
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Para separar as faixas exclusivas das demais vias de trânsito, a prefeitura instalou tachões, que
por vezes causou acidentes entre veículos e posteriormente foram recolhidos em alguns pontos,
mas mantidos em sua maioria. Por fim, o uso da tecnologia é um elemento que distingue o sistema
BRT dos ônibus convencionais. Isso quer dizer que há o uso da tecnologia de sincronização de veículos do sistema com a rede de semáforos em toda a extensão do eixo. Dessa forma, há a inserção de
dispositivos rastreadores nos veículos, e de acordo com sua aproximação de um semáforo, um sinal
é emitido e o equipamento semafórico irá alternar para o modo verde, fazendo com que os veículos do sistema não precisem parar fora da área das estações. Com este mesmo aparelho, o veículo
é rastreado por uma central que terá a informação exata de sua localização e assim pode controlar
melhor a fluidez do sistema. Os usuários também têm acesso a essas informações através de telas
localizadas nas estações, com ela poderá se ter o tempo estimado de chegada do próximo veículo.
Figura 7 – Tachões divisórios da faixa exclusiva para os ônibus e as faixas de rolamento de veículos particulares.

Fonte: Foto CARVALHO NETO, J. G. 2018

Há diversas outras características do sistema BRT na cidade de Uberaba, porém a partir destas
citadas podemos concluir que o aparato estrutural do VETOR se difere dos ônibus convencionais por
diversos motivos. A implantação de um projeto desta magnitude gera relevantes consequências
para a dinâmica da cidade. Pontos positivos e negativos não são difíceis de encontrar neste complexo. Nesse sentido, esse artigo procura, no próximo item, dar voz a diversos segmentos da sociedade,
que direta ou indiretamente são afetados, de forma positiva ou negativa, pelo sistema BRT em Uberaba. Será apresentado o funcionamento do BRT na cidade e serão expostas as opiniões de usuários
do sistema, residentes e comerciantes locais.

3.

IMPACTO DO BRT EM UBERABA

O Sistema em atuação na cidade de Uberaba nasceu cercado de polêmicas e dúvidas, as principais reportagens a época de sua implantação dão enfoque as confusões nas mudanças do trânsito,
a retirada dos estacionamentos ao longo da via e a queda de vendas dos comerciantes na região
central. Ao longo deste item, será abordado os impactos ocasionados pelo sistema na estrutura da
cidade e na sua população.
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3. 1.

BRT na prática

O aparelho BRT, como mencionado anteriormente, causa relevantes modificações na paisagem urbana. A estrutura instalada na Av. Leopoldino de Oliveira confirma a afirmação. Durante toda
extensão da via, relevantes alterações foram feitas, desde a saída dos terminais Leste e Oeste, onde
há encontro de diversas avenidas, gerando uma conurbação de sinalização e vias, sendo necessária
até o uso de semáforos em rotatória, o que não é comum em estabelecimentos viários.
Canteiro central é outra marca do eixo Leste/Oeste do VETOR, sempre cercado por grandes
divisórias durante todo trajeto, evitando a travessia de pedestres fora da faixa. Após a instalação do
complexo viário do BRT, a conversão na avenida ficou proibida, sendo o motorista obrigado a entrar
na rua acima e fazer o “balão”.
O estacionamento público rente a calçada foi retirado, a causa foi que antes haviam três faixas
de rolamentos de cada lado da via, duas para o fluxo de veículos e uma para estacionamento. Com a
implementação do sistema, a faixa da esquerda foi destina ao uso exclusivo de veículos do sistema
BRT e veículos oficiais de saúde, segurança e emergência e as outras duas faixas destinadas ao fluxo
dos demais veículos. Com esta ação, a dificuldade de estacionar na região central que já era grande,
se torna uma tarefa dura para os motoristas. Segundo reportagem do jornal G1 Triângulo, comerciantes contabilizam quedas nas vendas em torno de 30% assim como a mudança de perfil das lojas
na avenida que se tornaram mais populares. Após diversas reivindicações de lojistas, foi permitido o
estacionamento de veículos entre as 20 horas e 06 horas da manhã.
O sistema funciona todos os dias da semana, sendo sábado e domingo com horários reduzidos. São 175 partidas nos dias úteis, 100 aos sábados e 80 partidas aos domingos, de 04:50 ás 23:50.
Durante a semana, sai um ônibus a cada 7 minutos em horário normal e a cada 5 minutos em horários de pico. O tempo de viagem é de 16 minutos em média, percorrendo 10 estações em um trajeto
de pouco mais de 5 quilômetros. Sua velocidade operacional é de 25 km/h e o tempo médio parado
em cada estação é de 23 segundos.
Apesar do projeto contemplar a sincronização semafórica, em todas as viagens feitas para analisar o sistema, o veículo teve que parar no semáforo no mínimo duas vezes. Diversas estações tubos
se encontram depredadas, pichadas ou com alguma avaria. Durante o trajeto algumas estações abriram a porta somente de um lado, impossibilitando a entrada e saída de passageiros. Foi analisado
também que, a falta de fiscalização é grande. No horário de saída das escolas, diversos jovens e
adolescentes forçaram a porta da estação e entraram sem pagar a passagem. Abaixo iremos nos
aprofundar na experiência do usuário em relação ao sistema.
3. 2.

A voz dos usuários

Parte integrante e importante desta temática é o usuário do sistema, afinal esta é, ou deveria
ser a principal finalidade de todo este complexo. Toda esta lógica de funcionamento, estes inúmeros
equipamentos, modificação da paisagem urbana tem como objetivo final atender pessoas. Este artigo só toma sua forma se, de fato, expressar as partes que usufruem do sistema ou que são afetadas
de alguma forma por ele. Considerando então este pensamento, elencamos neste tópico a opinião
dos usuários do VETOR.
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Segundo dados do BRT DATA, 40 mil pessoas utilizam o Vetor na cidade de Uberaba, sendo
ele a espinha dorsal de seu transporte público. Grande parte dos usuários entrevistados aprovam o
funcionamento do mesmo, porém para alguns, o BRT se tornou mais incomodo, principalmente o
fato de agora ter que pegar dois ônibus para chegar em casa.
A pesquisa foi feita de maneira presencial, abordando usuários ao sair do terminal e realizando
perguntas sobre sua satisfação com o sistema. Foram contabilizadas 21 entrevistas com usuários, 7
com residentes e comerciantes locais. Abaixo seguem trechos de algumas respostas.
“Antigamente eu pegava o circular na frente do Metrópole e parava na esquina da
minha casa, hoje eu tenho que entrar nesse canudo cheio de gente, ir até o terminal lá do Manoel Mendes, ficar na fila para esperar o circular passar, esperar uns
40 minutos lá, entrar no ônibus abarrotado de gente, e chegar em casa. Antes era
cheio de gente também, mas ia direto, agora é duas filas e dois ônibus lotado, fora
o tempo que demora para chegar em casa que é muito maior”
M. L .- Utiliza o BRT

Foi questionado aos usuários o que achavam deste embate entre o BRT e os residentes locais,
como funcionava esta interação e como isso os afeta.
”Os poderosos querem fazer abaixo assinado para tirar o VETOR porque não fica
legal passar na porta deles, tira o direito de milhares de pessoas para ter uma vista
bonita, é assim que funciona”
R. S. – Utiliza o BRT
“Eu venho trabalhar e vou para casa. Quando eu preciso comprar algo eu vou em
outro lugar, aqui é em último caso. Hoje as lojas têm esse estacionamento na frente, mas ainda assim é difícil achar lugar para estacionar e não dá para vir de ônibus,
se for comprar algo grande não dá para carregar. ”
D. M. – Utiliza o BRT

Sobre o sistema, as pessoas se mostram preocupadas quanto à estrutura do VETOR como estações e terminais.
“O calor que faz aqui dentro (estação tubo) no verão não dá. As vezes a gente fica
lá de fora, vê o ônibus vindo e entra para dentro da estação, mas ficar lá não dá, é
muito calor. ”
M. C. – Utiliza o BRT
“Tem pouco tempo e já está assim olha, quebrado, com emendo, é feio, não sei
como vai ser daqui alguns anos. ”
T. F. – Utiliza o BRT
“Eu gosto, os ônibus são novos, tem um áudio que fala em que estação você está. Lá
no terminal tem as televisões que falam que horas passa o ônibus, muito melhor. ”
C. V. – Utiliza o BRT
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Com os relatos apresentados, a partir de análise em um contato direto, a população demonstra opiniões distintas de acordo com cada característica envolvida nessa problemática. Por um lado,
usuários reclamam da lotação em horários de pico e as altas temperaturas que faz nas estações.
As baldeações entre ônibus fazem com que o trajeto seja mais duradouro para alguns passageiros.
Entretanto há aqueles que destacam pontos favoráveis do sistema BRT, tais como ônibus novos, sistema de informação ao usuário, velocidade do transporte, entre outros pontos.
3. 3.

A voz dos residentes e comerciantes locais

Outro ponto a ser abordado é a posição das pessoas direta ou indiretamente afetadas pelo
sistema, especialmente os comerciantes que tiveram seu trabalho afetado de alguma forma pelo
sistema, além dos residentes das áreas próximas ao eixo.
É nítido que o comércio local foi afetado. Com a retirada do estacionamento público e as diversas alterações no trânsito. Os comerciantes locais se dizem prejudicados, pela diminuição do fluxo de
pessoas visitando a parte central da cidade. Relatos de comerciantes, como o senhor A. S., dono de
uma lanchonete na Avenida Leopoldino de Oliveira ilustram essa situação
Tive um impacto drástico de 60%. O pessoal, literalmente, está fugindo do Centro.
A mudança requer tempo, mas está difícil esperar esse tempo. Aos poucos, através
de divulgações em redes sociais e com o espaço em que fiz o estacionamento, consegui resgatar uma parte da clientela, mas não normalizou”
A. S., comerciante local, 2015.

De acordo com informações coletadas nos locais, os estacionamentos particulares aumentaram o preço do serviço, de R$ 2,50/hora para R$ 4,00/hora, em 2015. As dificuldades no trânsito de
carros particulares aumentaram e a rigidez nas ordens de trânsito se instalou, fazendo com que a
população realizasse suas tarefas e compras nos bairros e evitassem o trânsito na parte central.
Figura 8 – Comerciante em frente ao seu estabelecimento, construindo um estacionamento particular

Fonte: Foto ALEX ROCHA. 2015
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Os comerciantes locais reclamam que a prefeitura realizou reuniões, mas em nenhum momento colocou em prática o que foi discutido.
“Eles vieram, marcaram um monte de reuniões, falaram, falaram e ficou nisso. O
que a gente reivindicou e falou, eles não se importaram, simplesmente entrou por
um ouvido e saiu pelo outro”
P. R. - Comerciante local.

Muitos comerciantes migraram seus negócios para o bairro, principalmente a região do bairro
Abadia, onde já há um forte comércio estabelecido, mas esta migração é identificada em vários outros bairros da cidade. Tornando a Avenida Leopoldino, um local de pouca atração comercial.
“Antes deles colocarem o BRT, eu tirava de 3 a 4 mil por dia aqui, hoje eu não consigo tirar o dinheiro para pagar funcionário. Eu estou esperando só o contrato do
aluguel acabar, to montando um restaurante lá na (Avenida) Santos Dumont.”
P. C. – Comerciante local.
“Aqui é o seguinte, o cliente que vem hoje na loja, vem por dois motivos. Ou ele
é fiél ao meu trabalho há muitos anos e gosta, ou ele não encontrou em nenhum
outro lugar e veio aqui.”
A.A. – Comerciante local.
Figura 9 – Banner erguido na Av. Leopoldino de Oliveira por comerciantes, criticando as obras do BRT no local.

Fonte: CARVALHO NETO, 2018.

Um dos comerciantes estendeu um banner em um dos pontos mais frequentados da avenida,
o mesmo está vendendo seu ponto de onde jamais imaginou que sairia, visto a localização e a estrutura do imóvel. O ponto hoje é usado de moradia provisória de moradores de rua.
Até mesmo os estacionamentos particulares que almejavam lucrar bastante com esta situação
tiveram pouco tempo de sucesso. Com a saída de residentes e comerciantes, se aglomeravam pequenos pátios de estacionamentos, muitos sem nenhuma estrutura, cobrando um valor muito acima
da média, explorando a situação presente. Porém, com a migração de compradores e consequentemente do comércio, os estacionamentos não tinham mais seu público alvo, fazendo com que muitos
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fechassem ou abaixassem drasticamente os preços. Muitos hoje se sustentam com mensalistas que
trabalham nas proximidades e deixam seu carro o dia inteiro estacionado, mas esta não é uma atividade de grande renda, mas a possibilidade que restou.
Durante toda extensão da via, podemos notar placas de VENDE-SE e ALUGA, de uma ponta a
outra da Avenida casas e comércios estão fechados a espera de algum comprador, o que se torna
uma missão árdua.
“Essa casa aqui em 2010 me ofereceram 900 mil, eu não quis vender, morei minha vida inteira aqui. Depois que colocaram esse negócio aqui, ninguém mais quer
comprar. Ela tá a venda tem 1 ano e meio, até hoje recebi uma proposta só, o cara
me ofereceu 350 mil. Tá de brincadeira né”
V.S. – Residente local
“Eu moro aqui tem 23 anos, nunca vi tanta gente vendendo casa e loja. Eu entendo
os lojistas, se não tem cliente, tem que fechar as portas. Mas tem morador que está
assustado. É claro que afeta nós moradores, entrar com o carro na garagem é pedir
para ser xingado, infelizmente você para o trânsito, mas não tem jeito, é da vida.
Agora por conta disso, tem gente que está vendendo casa por metade do preço,
tem que saber que a cidade avança, as coisas mudam. A única coisa que me atrapalha é estacionar, fora isso não tenho do que reclamar, acredito que esse Vetor
ajuda muita gente”
M. B. – Residente local.
“Eu não vejo diferença não. Antigamente era pior, toda hora tinha um carro estacionado na minha garagem. Hoje não, não tem carro estacionado em lugar nenhum.
Eu chego, estaciono e entro em casa. Os moradores que estão mudando, estão
mudando por outros motivos, aí coloca a culpa nisso ou naquilo”
R. M. – Residente local.
“Quando começou (o BRT) as pessoas ficavam perdidas, hoje em dia eu vejo que
funciona bem. É uma questão de adaptação. Tenho certeza que ajuda muita gente
e não atrapalha a gente não, só para entrar na garagem que é complicado”
A. A. – Residente local.

As modificações que o sistema ocasionou na paisagem urbana e no cotidiano do trânsito na
cidade trouxe à tona diferentes opiniões sobre seu funcionamento. Uma das maiores reclamações
dos residentes e comerciantes é a exclusão da faixa destinada a estacionamentos na via. Com a via
da direita com o forte trânsito de veículos, fica difícil a entrada e saída das residências e lojas, tumultuando o trânsito e por vezes ocasionando acidentes. Por outro lado, residentes reconhecem a
importância do sistema para a população. Alguns inclusive elogiam o avanço no transporte público
da cidade. A maioria diz que aumentou o conflito entre os motoristas, a imprudência ficou mais
evidente nas conversões proibidas, mas nada que afetasse a dinâmica de moradia no local de maneira drástica. Apesar dos conflitos no trânsito e das polêmicas envolvendo o estacionamento, hoje a
Avenida Leopoldino de Oliveira encontra-se em uma aparente harmonia entre carros e ônibus, assim
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como em relação aos residentes e comerciantes. Ainda há diversos imóveis à venda, porém desde a
implantação o mercado na região se reformula para adaptar-se as modificações na via.
3. 4.

Opine BRT Uberaba

Com o objetivo de coletar dados de usuários do sistema BRT, de maneira abrangente e interativa, foi criado um site desenvolvido pelo profissional de Sistema de Informação Marcel Fonseca,
para que usuários do sistema BRT de Uberaba colocassem sua opinião sobre o sistema. O site se
tornou uma ferramenta importante para dar voz à população, principalmente aquelas pessoas diretamente ligadas aos impactos do BRT na cidade. As opiniões lá relatadas foram usadas neste artigo
como fonte de informação, além da entrevista realizada em campo.
Figura 10 – Tela inicial do site Opine BRT Uberaba.

Fonte: CARVALHO NETO, 2018. Título?

O site é uma ferramenta simples e intuitiva, ao acessar o endereço: http://brtuberaba.pe.hu/
a tela inicial exibe uma caixa de texto para que o internauta adicione seu nome e logo abaixo outra
caixa de texto para que o mesmo registre sua opinião sobre o sistema, por fim ele assinala um tópico
informando se é ou não usuário do sistema.
No primeiro mês de pesquisa, no final de 2017, foram registradas 40 opiniões. É possível que
os próprios internautas possam ler as opiniões de outros usuários, com todos os nomes ocultados,
preservando a identidade de quem comenta.
Acerca destas opiniões postadas no site, percebemos um equilíbrio entre críticas e elogios.
Estas ficam evidentes quando analisado o comentário de acordo com a pessoa ter usado ou não o
sistema. Em sua maioria, as pessoas que usam o sistema gostam e aprovam o mesmo. Apresentam
relatos pessoais, indicam falhas, mas se mostram contentes com o fato de um sistema como esse
servir a cidade. As principais críticas ao sistema na cidade são de pessoas que não o utilizam e que,
principalmente usam transporte próprio para se locomover, como veremos a seguir.
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“Sobre o BRT não sou usuário então para mim acho muito ruim onde a avenida
ficou muito ruim de circular e perigoso também. Agora vendo por outro lado quem
usa o BRT deve ser bom pois usa uma passagem só, e anda mais rápido. “
C. H. – Não utiliza o BRT
Depende da situação. Conversei com quem usa o brt, eles gostaram pelo fato de
ser mais rápido. Agora eu como não usuário não gostei. Pois acho que ficou bem
mais complicado de passar pela avenida mais conhecida da cidade, ficou bem chato andar pelo centro e acho também a cidade pequena para uma estrutura desse
tamanho, onde você pega a avenida e só tem retorno no final dela. Ou seja, tentaram implantar uma coisa aqui que pode funcionar no futuro se a cidade crescer,
mais não hoje no meu ponto de vista.
A. F. – Não utiliza o BRT
O BRT facilita a logística de deslocamento até os terminais de Uberaba, porém há
alguns erros de não ter bilheterias nas estações para quem não possui o cartão
integração.
V. L. – Usuário do BRT
Em minha opinião, em certo ponto, sim. É muito bom o vetor, mais estão fazendo
um aqui perto de casa, que não tem nem espaço direito, e várias lojas estão fechando por causa disso, em um certo caso isso é ruim para os lojistas. Mais enfim, é para
o bem, a melhoria das pessoas.
V. B. – Utiliza o BRT
É uma forma rápida de atravessar a cidade. Pontos negativos: no horário de pico os
ônibus são muito cheios, algumas portas dão problema de abrir e fechar. Particularmente gosto do brt.
J. R. – Utiliza o BRT
Nunca andei no BRT. Não gostei dos estragos feitos no comércio da Leopoldino de
Oliveira. E o mesmo está acontecendo no Bairro Abadia. Achei que o trânsito ficou
horroroso no Centro da cidade. Achei simpáticas as cabines. Achei desnecessária a
cerca na Avenida Leopoldino. Parece que a cidade foi dividida. Espero ter colaborado.
J. M. – Não utiliza o BRT
Durante todas as vezes que utilizei o sistema brt fiquei muito satisfeita. Acredito
que eles são mais rápidos para nos deslocarmos de um extremo da cidade ao outro
(ex: Leste-Oeste), algumas linhas ficaram menos lotadas, possuem um sistema de
som que fica alertando as pessoas quando está chegando nos pontos (quando está
funcionando). Para mim foi muito útil. É uma ideia interessante para o transporte
público, porém os usuários necessitam ser mais orientados e prestar mais atenção
ao utilizar as portas de entrada e saída a fim de deixar esse sistema mais eficiente.
Acredito que os comerciantes que estão localizados em volta desse sistema foram
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prejudicados devido a questão de estacionamento em frente aos seus estabelecimentos no início da instalação deste sistema, mas que agora não devem estar tão
prejudicados quanto no começo. O que vejo quanto a funcionalidade e otimização
deste sistema é que o problema está nas pessoas que utilizam ele, pois a maioria
não entende como utiliza-lo e não dão a atenção devida para as instruções que
recebem a respeito do mesmo, querem utilizar do jeito que elas acham que é, mesmo esse jeito sendo o errado.
M. M. – Utiliza o BRT

Interessante nesta análise notar que, muitas vezes, a prevalência pelos anseios individuais sobressai ao coletivo quando analisado os comentários de quem rejeita o BRT e consequentemente,
a preocupação em melhorias por quem o aprova. Ao longo de todos os comentários, disponíveis
na forma digital, notamos pessoas que não usam o sistema, mas que o aprova em detrimento do
beneficiamento de outras pessoas. Também se nota pessoas que usam, mas não aprovam, pois, este
novo modelo de alguma forma a prejudicou na sua rotina diária de transporte de um ponto ao outro.
O desconhecimento e a não utilização é o principal motivo da não aprovação do BRT para os
que opinaram no site e a rapidez, praticidade e integração entre outros ônibus são os principais motivos de aprovação do sistema na cidade de Uberaba.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema BRT já pode ser considerado um marco na mobilidade urbana na cidade de Uberaba.
Um sistema onde a implantação é mais barata que em outros aparatos de transporte público, como
metrô e VLT, visto sua capacidade de transporte, uso de tecnologias, entre outros importantes aspectos. Sua presença em grandes capitais brasileiras representa uma solução parcial para os problemas
de mobilidade, configurando novas paisagens, novas soluções, mas também novos problemas.
O sistema VETOR/BRT implantado na cidade de Uberaba em 2015 e com expansão de novos
corredores em 2018, não se isenta desta perspectiva. Este novo equipamento instalado na região
central da cidade causou de imediato um grande estranhamento no fluxo de veículos na Av. Leopoldino de Oliveira. Incidentes ocorreram, motoristas confusos e até irritados com a nova ordem de fluxo na via, o que em geral, acontece em todas as cidades onde novas propostas são implementadas.
As relações estabelecidas entre moradores/comerciantes e o corredor BRT se tornaram conflituosas antes mesmo do seu funcionamento. As casas e prédios ali instalados, resididos e administrados pelas mesmas famílias há décadas, se contrapõem à chegada deste equipamento, contrariando
não só a zona de conforto antes estabelecidas, mas até mesmo a ideia de território. LEVY (2001)
salienta sobre esse assunto:
“Vivemos num mundo de territórios, isto é, de espaços organizados ou imaginados
de modo contínuo. A partir de agora nosso universo é feito em grande parte de redes, de transportes e de comunicação. Estes espaços lacunares não significam que
não possamos nos apropriar deles. Podemos nos sentir “em casa” sobre uma rodovia ou supermercado. As identidades contemporâneas podem assim ser analisadas

Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 161-182, nov./dez. 2018.
ISSN 1518-9597 | e-ISSN 2316-3852 | doi: 10.22287/ag.v1i22.788

NETO, J. G. DE C.: INFLUÊNCIA DO BRT/VETOR NA MOBILIDADE URBANA E SEU
IMPACTO NO COTIDIANO DA POPULAÇÃO UBERABENSE

como uma combinação variável de territórios e de redes. ” (LEVY, 2001, Pág. 10)

Novos espaços se configuraram em torno da Avenida Leopoldino de Oliveira, novos fluxos,
novas pessoas se adaptaram ao trânsito da Avenida, concebendo como lugar e reconfigurando a
noção de território ali imposto em outros tempos. Estas novas configurações, por vezes incomodam
alguns ali instalados anteriormente.
Obviamente não podemos aqui descartar componentes essenciais deste artigo, mencionados
anteriormente, como a questão da queda de clientes no comércio, estacionamento limitado a alguns
intervalos de tempo na Avenida. Todos estes componentes fazem com que o corredor BRT deixe de
ser um elemento somente estrutural e se torne um objeto integrante de toda uma estrutura social.
Com três anos de implantação, nota-se que os conflitos citados têm se apaziguado. Isto se
deve às adaptações feitas por todos agentes envolvidos. A prefeitura autoriza o estacionamento na
via em horários de menor fluxo como a noite e madrugada. Os comerciantes ou se mudaram ou estão se adaptando para receber sua clientela, por vezes até reconfigurando seu negócio, para atender
o novo perfil de pessoas que transitam pelo local.
Acerca da análise estrutural, uma possibilidade amenizadora das problemáticas verificadas
seria repensar a exclusividade da via reservada aos ônibus do sistema, principalmente em trechos
onde não há a presença de pontos de ônibus. Os tachões divisórios por vezes causam acidentes que
poderiam ser evitados com objetos segregadores menores e informação horizontal. Outro ponto
crucial que poderia ser repensado é a criação de estacionamentos públicos em pontos estratégicos
da via, visto que a dificuldade de se estacionar na região central, que já era grande, se torna um verdadeiro dilema enfatizado na voz dos comerciantes, prejudicando drasticamente o comércio local.
Outros aspectos podem ainda ser repensados como a segurança nos pontos de ônibus, a expansão das linhas e dos terminais e uma melhor integração entre veículos do sistema e os ônibus
convencionais. É notório que a situação é complexa e exige um grande esforço das autoridades, mas
fica claro nesta pesquisa que decisões autoritárias ou com pouca participação da comunidade geram ainda mais conflitos, já que decisões pontuais somente postergam a verdadeira solução e criam
ainda mais um ambiente de arranjos e gambiarras.
Concluímos que, o sistema BRT é um equipamento de mobilidade urbana eficiente se bem
aplicado, considerando fatores como os componentes do sistema, via adequada, capacidade de
transporte, modificação da paisagem urbana e interação com a comunidade local. Só assim, um
sistema complexo como este realmente se torna uma ferramenta poderosa auxiliando no fluxo de
pessoas que utiliza o transporte público.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM PEQUENAS EMPRESAS
Manuel dos Santos Leitão1, Jairo Gonçalves Duarte2, Alexandre da Silva de Oliveira3,
Willian de Almeida Silva4, Raquel Pasianotto Oliveira5, Elias Francisco de Macedo Filho6

RESUMO
O artigo analisa a aplicação do planejamento estratégico em pequenas empresas, demonstrando
sua importância, ferramentas que podem ser utilizadas em sua aplicação (como análise SWOT ou
fluxo de caixa), plano de negócio que pode ser elaborado antes ou em conjunto do planejamento
estratégico, e os planos de ações que auxiliam a prever possíveis problemas. Além de ressaltar a
importância do profissional contábil para auxílio na implantação e no acompanhamento do
planejamento estratégico, que no decorrer da pesquisa, se mostrou importante também em outras
atividades, como no auxílio da administração do empreendimento, entrega das obrigações fiscais, e
influência na tomada de decisão por meio de suas demonstrações contábeis.
Palavras-chave: Planejamento Estratégico; Pequenas Empresas; Profissional contábil.

ABSTRACT
The paper analyzes the application of strategic planning in small companies, demonstrating their
importance, tools that can be used in their application (such as SWOT analysis or cash flow), business
plan that can be elaborated before or in conjunction with strategic planning, and Action plans that help
predict potential problems. In addition to emphasizing the importance of the accounting professional to
assist in the implementation and monitoring of strategic planning, which in the course of the research,
has also proved important in other activities, such as assisting the administration of the enterprise,
delivery of tax obligations, and influence on the take Through its financial statements.
Keywords: Strategic planning; Small business; Accounting Professional.

1

Faculdades Integradas Campos Salles.

2

Faculdades Integradas Campos Salles.

3

Faculdades Integradas Campos Salles.

4

Faculdades Integradas Campos Salles, KPMG Auditores Independentes

5

Faculdades Integradas Campos Salles, SP Assessoria Contábil Ltda.

6

Faculdades Integradas Campos Salles, Contratus Contabilidade Eireli - ME

Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 183-202, nov./dez. 2018.
ISSN 1518-9597 | e-ISSN 2316-3852 | doi: 10.22287/ag.v1i22.817

LEITÃO, M. DOS S., DUARTE, J. G., DE OLIVEIRA, A. DA S., SILVA, W. DE A., OLIVEIRA, R. P.,
FILHO, E. F. DE M.: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM PEQUENAS EMPRESAS

184

1.

INTRODUÇÃO

Em tempos de crise, como nos dias atuais, possuir um planejamento é essencial para manter-se estável, isso vale tanto para pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. A estratégia escolhida possui
relação com diversos aspectos sejam eles econômicos, sociais, financeiros ou culturais.
As pequenas empresas que não possuam um plano estratégico adequado dificilmente conseguem evoluir. Devido a isto, é importante que a missão da empresa seja cumprida e que o administrador do negócio possua uma visão à longo prazo com o intuito de manter a empresa em atuação.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Do total de 694,5 mil empresas que nasceram em 2009, 536,6 mil (77,3%) sobreviveram em 2010; 452,5 mil (65,2%), em 2011; 387,4 mil, em 2012 (55,8%); 339,1 mil
(48,8%), em 2013 e 275,0 mil (39,6%) sobreviveram até 2014. Ou seja, após cinco
anos da entrada no mercado, menos de 40% das empresas sobreviveram. (Disponível em: <http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias.html?view=noticia&id=
1&idnoticia=3256&busca=1&t=demografia- empresas-2014-taxa-saida-aumenta-20-7-maior-desde-2008>. Acesso em: 06 mar. 2017)

Existem empreendedores de empresas de pequeno porte que não utilizam as informações
provindas da contabilidade de forma adequada. Decorrente deste e de outros fatores como políticos, financeiros ou econômicos, metade das empresas não ultrapassam 5 (cinco) anos de vida. Com
um plano de negócios e um planejamento estratégico adequado, esse índice vitalício (tempo de
vida da empresa) poderia aumentar.
De acordo com uma pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE) referente a taxa de sobrevivência das empresas constituídas em 2012, nota-se
que:
Tomando como referência as empresas brasileiras constituídas em 2012, e as informações sobre estas empresas disponíveis na SRF até 2014, a taxa de sobrevivência
das empresas com até 2 anos de atividade foi de 76,6% (Gráfico 1). Essa taxa foi a
maior taxa de sobrevivência de empresas com até 2 anos, já calculada para as empresas nascidas em todo o período compreendido entre 2008 e 2012. (Disponível
em: <https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/sobrevivencia-das-empresas-no-brasil-relatorio-2016.pdf>. Acesso em: 06 mar. 2017)

Entende-se que quase 25% (vinte e cinco por cento) das empresas constituídas em 2012 fecharam suas portas antes de completarem 2 (dois) anos de atuação.
Decorrente destas informações é possível identificar se a falta de um planejamento estratégico pode causar a falência do pequeno negócio (observando à longo prazo), e, se o profissional
contábil pode auxiliar o pequeno empreendedor na administração do empreendimento.
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2. 1.

DEFINIÇÃO E TIPOS DE PLANEJAMENTO
Definição de planejamento

Para que uma empresa obtenha sucesso, seja ela de grande, médio ou pequeno porte, são
necessárias algumas estratégias e planejamentos que podem auxiliar sua continuidade. Porém, não
basta apenas elaborar um planejamento com estas estratégias, é fundamental ter atitude na execução do mesmo, caso contrário, os planos ficarão apenas no papel e o tempo destinado ao planejamento não adiantará em nada.
Conforme Dubrin (1998, p. 64)
O planejamento é umas das principais funções administrativas. Para relembrar, ele
é o processo de estabelecer metas e objetivos e conceber como atingi-los. Graças
ao planejamento, administramos o futuro, em vez de sermos guiados pelo acaso.

Entende-se que planejamento consiste em possuir uma meta e decidir qual o próximo passo
a seguir, verificando as possibilidades e escolhendo à adequada para a empresa, buscando evitar
problemas futuros e identificando as oportunidades que o mercado oferece.
Deve-se observar que um planejamento não é apenas a solução de problemas, e sim, uma
definição de objetivos com o intuito de encontrar o caminho adequado para seguir, evitando dificuldades ou desperdício de recursos.
Ainda de acordo com Dubrin (1998, p. 64)
[...] Um planejamento precisa definir a situação atual, estabelecer metas e objetivos, prever auxílios e barreiras às metas e objetivos, desenvolver planos de ação
para atingir as metas e objetivos, desenvolver orçamentos e implementar e controlar os planos.

O planejamento se inicia a partir da situação atual da empresa, depois de identificada a real situação, definem-se metas e objetivos com suas respectivas prevenções (caso haja imprevistos) com
o intuito de desenvolver planos para controlar as ações que serão tomadas.
2. 2.

Tipos de planejamento

Planejamento diz respeito aos passos que a empresa tomará futuramente, a partir do momento em que o empreendedor finalmente para e decide planejar suas ações.
Administrar uma empresa sem um planejamento é como sair para viajar sem definir o destino. Como no exemplo da viagem, sempre há a possibilidade de você sair
por ai, ao léu e chegar a lugares bacanas, mas também existe a possibilidade de
acabar em algum lugar (ou situação) bem desagradável e até mesmo perigoso. E
ainda que cheguem a algum lugar interessante, os custos e esforços talvez pudessem ser muito menores com um pouco de planejamento prévio. (PAULA. Disponível em: <https://www.treasy.com.br/blog/planejamentoestrategico-tatico-e-operacional>. Acesso em: 13 mar. 2017)
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No âmbito empresarial, podem existir 3 (três) tipos de planejamento diferentes, que são: planejamento estratégico: voltado à alta administração; planejamento tático: relacionado aos gerentes;
e, planejamento operacional: correspondente aos supervisores.
O planejamento estratégico tem como foco principal atingir resultado à longo prazo, ou seja,
em um período superior à 1 (ano). É uma tarefa exercida pela alta administração, seja pelo “dono” ou
por algum profissional competente (administrador ou contabilista).
[...] o Planejamento Estratégico precisa ser inspirador e motivador. Os planos de
longo prazo são uma das formas mais simples e poderosas de engajar seus colaboradores com os objetivos da empresa e gerar grande satisfação em todos com o
alcance dos resultados. (PAULA. Disponível em: <https://www.treasy.com.br/blog/
planejamentoestrategico-tatico-e-operacional>. Acesso em: 20 mar. 2017)

Neste tipo de planejamento é extremamente importante levar em consideração aspectos internos e externos do empreendimento. Outro ponto importante, para a efetivação do plano estratégico, é que a missão da empresa seja clara para todos envolvidos.
Enquanto o planejamento estratégico é direcionado à toda empresa, o planejamento tático é
voltado aos departamentos, ou seja, o que cada um precisa fazer para que o objetivo principal seja
atingido. Este tipo de planejamento diz respeito às tarefas de médio prazo, e normalmente é exercido por gerentes.
A partir do Planejamento Tático temos como saída os Objetivos Táticos para cada
unidade específica da organização (produção, finanças, marketing e de recursos humanos, etc.). Estes objetivos devem ser criados de forma a garantir que os Objetivos
Estratégicos sejam alcançados. (PAULA. Disponível em: <https://www.treasy.com.br/
blog/planejamentoestrategico-tatico-e-operacional>. Acesso em: 20 mar. 2017).

No planejamento tático ocorre a ligação entre o estratégico e o operacional. Por ser de médio
prazo, geralmente é realizado entre 1 (um) a 3 (três) anos. Como exemplos destacam-se: garantia de
produtos vendidos com qualidade e garantir que todos os colaboradores possuam graduação.
Já o planejamento operacional possui maiores detalhes que o estratégico e o tático, pois ele é
voltado às pessoas envolvidas na operação da empresa. Uma ferramenta utilizada para este tipo de
atividade é o cronograma (detalhamento das tarefas à serem realizadas semanalmente, mensalmente, trimestralmente ou anualmente) onde são especificadas as atividades e os prazos para entrega
destas.
De acordo com Dubrin (1998, p. 66) “Planejamento operacional é o estabelecimento de planos que se relacionam com a operação da firma no dia-a-dia, em uma base de curto prazo. ”.
Os planejamentos operacionais são para espaços curtos de tempo, por exemplo, pode ser feito um planejamento operacional para uma semana ou para um mês, onde se identifica o objetivo
deste período.
[...] o Planejamento Operacional com planos bem mais focados no curto prazo,
geralmente elaborados para períodos mais curtos, de 3 a 6 meses, com as definições
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de métodos, processos e sistemas a serem utilizados para que a organização possa
alcançar os objetivos globais. (PAULA. Disponível em: <https://www.treasy.com.br/
blog/planejamento-estrategico-tatico-e-operacional>. Acesso em: 20 mar. 2017)

Este tipo de planejamento é realizado à curto prazo, geralmente com períodos inferiores à 1
(um) ano. Como o nome já diz, esse planejamento está voltado à operação da empresa, e os responsáveis por controlar essas atividades são os supervisores.
2. 3.

Planejamento financeiro e o fluxo de caixa

O planejamento financeiro indica a situação em que a pessoa física ou jurídica está. Por meio deste,
é possível analisar valores monetários e verificar sua atual condição financeira para projetar o futuro.
O planejamento financeiro é uma projeção de receitas e despesas que tem por
finalidade indicar a situação econômica geral de uma pessoa, empresa ou projeto. A partir de um planejamento financeiro, é possível definir quanto de dinheiro
está disponível e, assim, direcionar seu uso. (BORGES. Disponível em: <http://blog.
luz.vc/o-que-e/planejamento-financeiro-completo/>. Acesso em: 27 mar. 2017)

Para que empresas façam planejamentos financeiros adequados, são necessários dados dos gastos de anos anteriores; caso seja o primeiro ano da empresa, pode se basear em um plano de negócios.
Quando relacionado às pequenas empresas, a atenção ao dinheiro investido no empreendimento deve ser redobrada. Por falta de um planejamento adequado, pequenos empreendedores
podem acabar gastando dinheiro onde não é exatamente necessário, deixando de investir em pontos cruciais do negócio.
[...] de forma inadequada, investem grandes quantidades em estoques, com produtos que possivelmente nunca serão vendidos por não estarem de acordo com o
interesse dos consumidores, ou por serem supérfluos, canalizando dessa forma os
recursos tão importantes e fundamentais para a empresa, no seu giro operacional.
(SEBRAE. Disponível em: <http://www.sebraepr.com.br/PortalSebrae/artigo s/
Lab-%E2%80%93-Planejamento-financeiro>. Acesso em: 29 mar. 2017)

Tanto os pequenos, médios ou grandes empreendedores, necessitam possuir noções sobre o
ciclo operacional, pois é por meio deste que o empreendedor vai identificar qual o prazo da compra
de mercadorias até o recebimento dos valores após a venda.
De acordo com o SEBRAE “O ciclo operacional constitui-se então pelo prazo total iniciado pela
aquisição da matéria-prima e termina com o recebimento dos créditos gerados pela venda da mercadoria. ”. (Disponível em: <http://www.sebraepr.com.br/PortalSebrae/artigos/Lab-%E2%80%93-Planejamento-financeiro>. Acesso em: 29 mar. 2017)
Ao elaborar um planejamento, trabalham-se 3 (três) pontos de vista: um otimista, um realista
e um pessimista. Assim o empreendedor estará preparado para que não haja surpresas no futuro do
seu empreendimento.
Um elemento essencial a ser analisado pelo empresário a respeito do planejamento financeiro, é o fluxo de caixa.
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Quando entram mais recursos financeiros do que saem, pode-se dizer que houve um saldo
positivo, caso contrário houve um prejuízo.
O fluxo de caixa é o movimento de entrada e saída de recursos financeiros da
empresa. A entrada de recursos é proveniente das atividades de venda de produtos/serviços ou da venda de algum ativo da empresa (equipamento, veículo, imóvel, por exemplo).
Quando a entrada de recursos é maior do que a saída, temos um saldo positivo, caracterizando uma situação superavitária. Por outro lado, quando a saída de recursos
é maior do que a entrada, temos uma situação deficitária. (SEBRAE. Disponível em:
<https://www.sebrae.com.br/sites/portalsebrae/artigos/planilha-ajuda-a-fazer-fluxo-de-caixa-da-sua-empresa,adf8d53342603410VgnVCM100000b272010aRCRD>. Acesso em:29 mar. 2017)

O fluxo de caixa pode ser elaborado diariamente, semanalmente, mensalmente ou até mesmo
anualmente, seja por meio de estimativas ou projeções, utilizando como base períodos anteriores
(caso não seja o primeiro ano da empresa).
A seguir na Figura 1 – Planilha de Fluxo de Caixa, é apresentado um modelo de fluxo de caixa,
disponibilizado pelo SEBRAE, que pode ser utilizado por pequenas empresas num período de 6 (seis)
meses.
Figura 1 – Planilha de Fluxo de Caixa

Fonte: SEBRAE. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/planilha-ajuda-a-fazer-fluxo-de-caixa-da-sua-empresa,adf8d53342603410VgnVCM100000b272010aRCRD>. Acesso em: 20 mar. 2017, adaptado pelos autores.

Com base na Figura 1, entende-se que o fluxo de caixa pode prevenir que o empreendedor
deixe de cumprir suas obrigações, realizando uma previsão do que tem a receber, e consequentemente a pagar.
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Baseado nas informações apresentadas, entende-se que para o “bom” andamento do pequeno negócio é imprescindível que o empreendedor tenha elaborado um fluxo de caixa consistente.
Que não se deixe distanciar à “previsão” do “realizado”.
[...] ao elaborar um fluxo de caixa, o empresário terá uma visão de presente e futuro.
É uma excelente ferramenta para avaliar a disponibilidade de caixa e liquidez da
empresa. Com essa tranquilidade, ele pode antecipar algumas decisões importantes como a redução de despesas sem o comprometimento do lucro, o planejamento de investimentos, a organização de promoções para desencalhe de estoque, o
planejamento de solicitação de empréstimos, a negociação para uma dilatação de
prazo com fornecedor e outras medidas para que possíveis dificuldades financeiras
possam ser evitadas ou minimizadas. (SEBRAE. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/fluxo-de-caixa-o-que-e-e-como-implantar,b9e438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD>. Acesso em 29 mar 2017)

Portanto, o fluxo de caixa é uma das principais ferramentas que o pequeno empreendedor
pode utilizar para identificar, evitar ou minimizar, com antecedência, possíveis dificuldades futuras.

3.
3. 1.

DEFINIÇÃO DO PROPÓSITO E SITUAÇÃO DA EMPRESA
Definição do propósito da empresa, missão e visão

Para que a empresa evolua, é essencial entender qual o seu propósito. Isto precisa estar fixado,
tanto para seus colaboradores, clientes ou fornecedores, quanto para à sociedade em geral.
Atualmente, existem diversos motivos que levam novos empresários a abrirem empresas,
dentre estes se destacam: a falta de empregos devido à crise, trabalhar com o que gosta ou ser seu
próprio “patrão” possuindo horários flexíveis. Por falta de conhecimento ou talvez por acharem desnecessários, alguns empreendedores não definem exatamente um propósito para a empresa. Esta
não possui uma meta definida, portanto, segue sem direção, esperando que a sorte a acompanhe
durante sua jornada. (GONÇALVES. Disponível em: <http://www.novonegocio.com.br/empreendedorismo/25-motivos-abrir-negocio-proprio/>. Acesso em: 23 mar. 2017)
O propósito define os caminhos que a empresa irá percorrer, servindo como motivação e força
para alcançar seus objetivos, sem ele, pode ocorrer de a empresa perder o rumo.
Conforme Costa (2007, p. 35)
O propósito é o impulso, a motivação maior que fornece essa força, direcionando a
organização para os caminhos que ela escolher. Sem ele, a organização fica como
um barco sem motor: qualquer onda ou corrente pode leva-la para qualquer lado,
ou, na ausência delas, poderá permanecer estática indefinidamente, ou à deriva.

Além do interesse individual do proprietário (seja financeiro ou emocional), a entidade (empresa) deve contribuir de alguma forma à sociedade.
Uma empresa da qual seus integrantes não saibam sua finalidade, pressupõe-se que é um empreendimento sem uma missão clara, e pode possuir problemas futuros decorrentes disto. Portanto,
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as empresas precisam ter um propósito (motivo) para existir, evidenciando sua missão e a visão para
que não se perca o foco.
Antes de iniciar um planejamento é necessário definir objetivos e metas que a empresa deve
seguir. Também é importante que o empresário tenha elaborado, antes de abrir sua empresa, um
plano de negócios. Para o pequeno empreendedor são pequenas atitudes que contam para inovar
junto ao seu empreendimento e alterar a situação de sua empresa, porém, a missão servirá de guia
para a continuidade do negócio. (SITA, 2015, p. 20)
Portanto, definir a missão é determinar o objetivo da empresa no decorrer de sua vida. É o motivo pelo qual a empresa e seus colaboradores se reúnem para obter sucesso. Caso a entidade ainda
não possua uma missão, estará um passo atrás de sua concorrente que contenha.
Missão, conforme o SEBRAE: “É uma declaração sobre o que a organização é. Define seu propósito,
finalidade de sua existência, motivo pela qual foi criada. Diz sobre onde ela está. É a identidade da empresa. ”. (Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RJ/Menu%20Institucional/Orienta%C3%A7%C3%A3o_Planejamento%20estrat%C3%A9gico.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017)
Entende-se, com base na descrição do SEBRAE, que o objetivo da missão, é expor o motivo
pelo qual a entidade foi criada, ou seja, o seu propósito de existência.
A partir do momento em que os colaboradores conhecerem a real missão da empresa que
trabalham, e qual o objetivo desta, terão facilidade em entender as exigências e o caminho a seguir
para o sucesso pessoal e profissional.
Entretanto, além de apresentar uma missão consistente, a entidade deve possuir também uma
visão adequada, pois enquanto a missão apresenta o motivo de sua existência a visão demonstra o
que a empresa pretende ser no futuro.
Segundo Sita (2015, p. 30) “A visão deve conter uma descrição envolvente e detalhada do que
deve ser atingido, deixando clara a direção desejada e como a empresa espera ser vista por todos. ”.
É importante que o pequeno empreendedor tenha planejado como espera encontrar sua empresa em 10 (dez) ou 20 (vinte) anos, para definir as ações que precisam ser tomadas para consecução de seu objetivo.
Quando o empreendedor possui uma visão clara do que ele quer se tornar, e entende qual a
razão de sua existência, fica relativamente fácil identificar qual o caminho que se deve tomar para
alcançar esse futuro desejável.
3. 2.

Definição da situação da empresa

Antes de iniciar o planejamento estratégico, deve-se identificar qual a situação da empresa
diante o mercado, quais são suas necessidades no campo interno e externo, entendendo suas dificuldades e problemas, para que seja possível determinar os próximos passos a seguir.
“O importante aqui é levar em conta todos os fatores internos e externos a organização, por
exemplo, o cenário econômico global e a situação do mercado em que a empresa atua. [...]”. (PAULA.
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Disponível em: <https://www.treasy.com.br/blog/planejamento-estrategico-tatico-e-operacional>.
Acesso em: 13 mar. 2017)
Conseguir identificar a situação que a empresa se encontra não é uma tarefa fácil. Por isto,
deve-se realizar uma análise rígida, observando todo o mercado de atuação da mesma. Essa observação também é conhecida como análise externa.
De acordo com Barros (2005, p. 30)
O processo de analisar o entorno para criar uma estratégia de marketing inclui os
diversos setores do ambiente onde se localizam as operações da empresa (não somente sua sede administrativa) e o objetivo aqui é percorrer uma lista de verificação (checklist) de tudo o que pode afetar, positiva ou negativamente, os planos de
negócio de sua empresa:

Quando se analisa o entorno da empresa, podem ser considerados diversos aspectos, por
exemplo: mudanças na sociedade, governamentais, econômicas, na competição, nos fornecedores
ou no próprio mercado.
Estas mudanças podem influenciar diretamente na condução do empreendimento, portanto,
devem ser cuidadosamente analisadas.
Atentar-se a mudanças é importante para determinar a situação da empresa, além de obter
resultados positivos no andamento do negócio. Caso a empresa não possua um “plano B” adequado para guiar as ações diante estas mudanças, poderá encontrar sérias dificuldades em seu futuro.
(BARROS, 2005, p. 32)
Entende-se que, os fatores externos contribuem significativamente para o empreendimento,
tanto de forma positiva quanto negativa, além de possibilitar a verificação da empresa perante ao
mercado.
Outro ponto importante a ser analisado é a parte interna da empresa, que teoricamente deveria ser simples, porém não é assim que funciona na prática.
Conforme Costa (2007, p. 111) “Todos nós já defrontamos com situação em que as pessoas, ao
nosso redor, estão vendo algum problema grave e nós mesmos não percebemos. São os chamados
pontos cegos. ”.
O principal problema do pequeno empreendimento pode estar próximo e os envolvidos não
conseguirem identificar, pois a dificuldade de enxergar os próprios erros é maior do que a de enxergar os erros dos outros.
Portanto, analisar o próprio ambiente de trabalho não é uma tarefa fácil na prática, devido à
dificuldade de se encontrar os próprios problemas.
Para analisar o ambiente interno devem-se observar os pontos fortes, os pontos fracos e os pontos a melhorar. Pode ser considerada de grande dificuldade esta análise, pois quando se faz uma auto
avaliação da empresa, ter um olhar crítico para as próprias ações e resultados não é uma tarefa fácil,
pois o problema pode estar próximo e o responsável não conseguir enxergar. (COSTA, 2007, p. 111)
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Ao realizar um planejamento estratégico, identificar o cenário em que a empresa se encontra
é um dos principais pontos a ser analisado.
Após identificados os aspectos internos que possam impactar nos resultados da empresa, o
microempreendedor pode tomar suas ações para melhorar, tanto os pontos fracos quanto os fortes.
Para planejar estrategicamente, é de extrema importância identificar o cenário em que a empresa se encontra. Portanto, olhar para dentro e determinar qual situação se encontra o ambiente
interno e olhar para fora, verificando as possibilidades do ambiente externo, são elementos indispensáveis à continuidade do empreendimento. (BARROS, 2005, p. 26)
Desta forma, entende-se que obter um entendimento da situação real da empresa, no que diz
respeito aos ambientes interno e externo, pode auxiliar em estratégias para uma adequada condução do negócio.
Um modelo que pode ser utilizado para definir a situação da empresa é a análise Swot (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), que identifica tanto os pontos fortes quanto os pontos
fracos da empresa.
Para o empreendedor planejar o caminhar da empresa, pode-se utilizar de ferramentas já existentes no mercado, que auxiliam no momento da elaboração de um planejamento estratégico.
Um sistema geralmente utilizado é a análise Swot, composta pelas palavras Strengths (forças),
Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) and (e) Threats (ameaças), em português possui a nomenclatura de análise Fofa, onde analisam-se os pontos fortes, as oportunidades, os pontos
fracos e as ameaças que podem ocorrer na empresa.
Quando busca-se identificar a situação da empresa, é importante ter o cuidado de observar
todos os ângulos, pois certas empresas acabam apenas analisando a parte interna, deixando de lado
a parte externa, onde existe um mercado acirrado e competitivo.
A seguir na Tabela 1 – Exemplo de Análise Swot em restaurante, é exposto um Tabela que demonstra exemplos de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que podem ser encontradas por
restaurantes na prática.
Tabela 1 – Exemplo de Análise Swot em restaurante
FORÇAS
•• Potencial de clientes alargado;
•• Localização privilegiada;
•• Qualidade do espaço e dos equipamentos da cozinha;
•• Quantidade de trabalhadores;
•• Atendimento pessoal e cuidado;
•• Pratos de cozinheiros conceituados.
OPORTUNIDADES
•• Abertura de empresas nas proximidades;
•• Saída de um concorrente do mercado;
•• Avaliação de restaurantes por críticos locais;
•• Programa de fidelização de clientes;
•• Incentivos à modernização de espaços e equipamentos;

FRAQUEZAS
•• Pouca divulgação do espaço;
•• Custos elevados de mão de obra;
•• Demora na confecção dos pratos;
•• Produtos sem diferenciais competitivos;
•• Qualidade de certos pratos;
•• Não servir pratos para fora;
•• Horário de trabalho.
AMEAÇAS
•• Elevada concorrência instalada nas imediações;
•• Aumento de preços pelos fornecedores;
•• Uma má critica recebida publicamente;
•• A competição apresenta um novo preço ou um serviço inovador;
•• Obras na rua do restaurante;
•• Aumento do preço da energia.

Fonte: Moura. Disponível em: <https://www.economias.pt/analise-swot-exemplo/>. Acesso em: 01 abr. 2017, adaptado pelos autores.

Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 183-202, nov./dez. 2018.
ISSN 1518-9597 | e-ISSN 2316-3852 | doi: 10.22287/ag.v1i22.817

LEITÃO, M. DOS S., DUARTE, J. G., DE OLIVEIRA, A. DA S., SILVA, W. DE A., OLIVEIRA, R. P.,
FILHO, E. F. DE M.: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM PEQUENAS EMPRESAS

Conforme a Tabela 1, entende-se que a Análise Swot é uma ferramenta de extrema importância para o microempreendedor verificar as condições atuais do seu negócio. Por exemplo: se suas
forças sobressaem suas fraquezas e se suas oportunidades são viáveis, sem deixar de observar as
ameaças que rondam o empreendimento.
A análise Swot utilizada de forma adequada pode auxiliar pequenos empreendedores a identificar sua situação. Os pontos fortes e pontos fracos são os fatores internos que podem determinar
o que deve ser feito para melhorar a situação. E, as oportunidades e ameaças são os fatores externos
que devem ser observados tanto em inovações quanto em concorrências.

4.
4. 1.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO APLICADO EM PEQUENAS EMPRESAS
Planejamento estratégico em pequenas empresas

O planejamento estratégico não é uma ferramenta utilizada somente em grandes empresas.
Uma vez que, se aplicado de forma consistente, pode ser o diferencial para que pequenos empreendimentos consigam atingir seus objetivos.
Deixar de planejar as ações futuras pode ser o maior erro de pequenas empresas. Sem um
foco ou objetivo concreto, possível de ser atingido, a entidade estará propicia à falência. (FERREIRA.
Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2012/04/04/sebrae-lista-os-6-maiores-erros-de-quem-vai-a-falencia-saiba-como-evita-los.htm>. Acesso em: 11 abr. 2017)
Como já relatado anteriormente, possuir uma missão e uma visão adequada, realizar a Análise
Swot e elaborar um fluxo de caixa consistente são elementos cruciais para a condução de pequenos
empreendimentos.
Uma análise adequada dos ambientes internos e externos da empresa, podem também contribuir diretamente ao “rumo” do negócio.
Com base nas definições do negócio, visão, missão e princípios filosóficos da empresa, os seus Lideres, juntamente com sua equipe de colaboradores, realizarão
uma análise do ambiente. Inicialmente as equipes deverão avaliar os fatores internos do ambiente organizacional, segmentando‐os em pontos fortes e pontos
fracos, avaliando, dentre outros aspectos: a estrutura organizacional; as práticas
funcionais; os fluxos de Informações; a gestão financeira e o controle da gestão.
Considerando‐se que a empresa está inserida em um sistema mais amplo e é influenciada pelo entorno do qual faz parte, pois é afetada pelas transformações do entorno
e contribui também pelo processo de transformação deste entorno, após analisar o
ambiente interno, a liderança e componentes da empresa, dentro de um processo
de planejamento estratégico, deverá proceder à análise do seu ambiente externo,
observando o seu macro entorno, constituído dos aspectos econômicos, sociais, políticos, legais, ecológicos, tecnológicos e culturais, bem como o entorno da empresa,
que são aspectos externos que influenciam o seu comportamento, composto por
clientes, competidores e fornecedores. Na análise do ambiente externo avaliam‐
se as ameaças e oportunidades. (SEBRAE. Disponível em: <http://www.bibliotecas.
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sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/7C465CF397B797D5832576F7005446F8/$File/NT00043D4A.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2017)

É importante lembrar que não basta apenas elaborar e aplicar o plano estratégico, pois após
ser posto em prática, deve ser monitorado frequentemente.
Esse monitoramento faz parte do plano de ação, onde evidenciam-se soluções para possíveis
problemas que possam ocorrer futuramente.
Para se ter uma ideia da importância do plano de ação, ele pode ser a base para um
planejamento estratégico, porque ajuda a identificar, corrigir e até prevenir problemas. No entanto, a sua elaboração exige do executor uma boa coleta e análise de
dados, de forma a projetar o futuro levando em consideração fatores básicos que
devem ser respeitados por quem o executará. Essa coleta poderá ser realizada por
meio de uma autoanálise sobre suas capacitações profissionais e pessoais, caso
você esteja interessado em utilizar a ferramenta para alavancar sua carreira. Já se
sua finalidade for propor soluções a sua empresa, atas de reuniões, pesquisas, relatórios de auditoria entre outros documentos podem ser muito úteis. (MARQUES.
Disponível em: <http://www.ibccoaching.com.br/portal/coaching-carreira/importância-definir-plano-acao//>. Acesso em: 17 abr. 2017)

Sendo assim, entende-se que planejamento estratégico é um plano dos objetivos da empresa para
o futuro (longo prazo), elaborados pela alta administração (diretoria/presidência), a respeito das estratégias que a entidade irá adotar, levando em consideração tanto o ambiente interno quanto externo.
4. 2. Plano de negócios
Antes de iniciar qualquer empreendimento, é extremamente importante elaborar um plano
de negócios, pois este irá descrever aspectos cruciais para a continuidade da empresa.
Conforme o SEBRAE
Um plano de negócio é um documento que descreve por escrito os objetivos de
um negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. Um plano de negócio permite identificar e restringir seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado. (Disponível
em: <http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/
bds.nsf/d5f6dba19baaf17a98b4763d4327bfb6c/$File/2021.pdf>. Acesso em: 10
abr. 2017)

O plano de negócios pode prevenir que o empreendedor cometa erros, antecipando os possíveis problemas no “papel”, evitando que estes erros sejam cometidos na prática.
Preparar um plano de negócios não é uma tarefa fácil, pois exige muita atenção e pesquisa.
Porém, é um trabalho que, se realizado de forma adequada, pode servir como um “mapa” para o
empreendedor. (SEBRAE. Disponível em: <http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/5f6dba19baaf17a98b4763d4327bfb6c/$File/2021.pdf>. Acesso em: 10
abr. 2017)
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Elaborar um adequado plano de negócios, antes de iniciar a jornada empreendedora, é essencial para identificar o caminho que a empresa irá percorrer.
O plano de negócio fala pelo empreendedor. Quanto melhor sua aparência e quanto mais
claras as ideias, melhores serão os resultados. Além disso, é importante fazê-lo bem-feito e organizado. Assim, torna-se mais fácil sua utilização e sua consulta. (SEBRAE. Disponível em: <http://
www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/5f6dba19baaf17a98b4763d4327bfb6c/$File/2021.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2017)
Após elaborar o plano de negócios, pode-se iniciar o processo de abertura da empresa, pois já
foram evidenciados os pontos essenciais para o início e continuidade do empreendimento.
4. 3. Pequenas empresas no Brasil
O número de Micro e Pequenas Empresas, no Brasil, vem crescendo consideravelmente nos
últimos anos.
No Brasil, as Micro e Pequenas Empresas possuem relevante representatividade em relação ao
Produto Interno Bruto (PIB). (SEBRAE. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/
ufs/mt/noticias/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-brasil,ad0fc70646467410VgnVCM2000003c74010aRCRD>. Acesso em: 13 abr. 2017).
Essa relação entre as Micro e Pequenas Empresas com o PIB, demonstra a importância dessas
entidades para a economia do país.
Conforme o SEBRAE
“[...] Os pequenos negócios respondem por mais de um quarto do Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro. Juntas, as cerca de 9 milhões de micro e pequenas empresas no País representam 27% do PIB, um resultado que vem crescendo nos últimos anos. [...] (Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/
ufs/mt/noticias/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-brasil,ad0fc70646467410VgnVCM2000003c74010aRCRD>. Acesso em: 10 abr. 2017).

Além de contribuir para a economia nacional, as Micro e Pequenas Empresas geram metade
dos empregos no Brasil com carteira assinada.
É evidente que os pequenos empreendimentos, no Brasil, possuem representatividade na
economia. Portanto, administrar esses pequenos negócios para que essas empresas se mantenham
ativas não é uma tarefa fácil, ainda mais atualmente com uma economia instável. Esses pequenos
negócios representam para a economia brasileira: 27% (vinte e sete por cento) do PIB, 40% (quarenta
por cento) dos salários pagos e 52% (cinquenta e dois por cento) dos empregos com carteira assinada. (Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/noticias/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do brasil,ad0fc70646467410VgnVCM2000003c74010aRCRD>.
Acesso em: 13 abr. 2017)
Entende-se que, para a economia brasileira, os pequenos empreendimentos são importantes,
tanto na geração de empregos, quanto em contribuições para o crescimento do PIB.
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4. 4.

Aplicação do planejamento estratégico em pequenas empresas

Após o empreendedor ou o profissional qualificado ter elaborado todo o planejamento estratégico “no papel”, deve ocorrer a implantação prática, porém não basta apenas colocar em ação,
deve-se haver um monitoramento.
“Quando identificado algum problema, deve-se listá-lo, identificar as suas causas e atribuir
uma solução adequada para resolvê-lo. Se necessário, não hesite em ajustar alguma etapa de seu
projeto para garantir a sua eficácia. ” (PAULA. Disponível em: <https://www.treasy.com.br/blog/plano-de-acao>. Acesso em: 22 abr. 2017)
O monitoramento faz parte do plano de ação, e visa identificar possíveis variações (mudanças
climáticas, econômicas ou sociais) para tomar as cabíveis providências (redução de custos, aumento
da produção ou contratação de funcionários).
De acordo com Costa (2007, p. 235) “A implantação envolve a execução e o acompanhamento,
efetuados simultaneamente. ”.
O acompanhamento deve ser feito, pois mesmo com a execução do plano estratégico, é necessário verificar se os fatos ocorridos estão de acordo com o que foi planejado.
Caso ocorram problemas que impossibilitem a execução do planejamento, o empreendedor
deve possuir planos de ações para estes acontecimentos.
É necessário considerar que cada plano de ação deve entrar em execução no momento apropriado, o que pode não ser imediatamente. Pequenas empresas devem se atentar ao implantar o planejamento estratégico, pois precisam ter segurança de que o planejamento está completo, o plano
de ação consistente e a empresa apta a mudanças. (COSTA, 2007, p. 235)
Como exemplo, se enquadram: mudanças tecnológicas (novo software), climáticas (frio/calor)
ou sociais (globalização); estas podem impactar diretamente no planejamento estratégico, obrigando a alteração do mesmo conforme ocorram.
Segundo Sita (2015, p. 40) “Distintamente de uma grande corporação, as MPEs não podem se
dar o luxo de ter muita margem para erros. Isso pode ser fatal para sua existência”.
Quanto mais próximo da realidade for o planejamento estratégico, entende-se que, melhores
serão as condições para a continuidade do negócio.
Tudo o que se decide fazer, em estratégia, implica gastos e investimentos. E quando o assunto
é dinheiro, se tornam necessários mecanismos formais para propor, aprovar, desembolsar, registrar
gastos, acompanhar os resultados e corrigir eventuais distorções, caso contrário, as “boas ideias” podem acabar desaparecendo. (COSTA, 2017, p. 219)
Portanto, na implantação do planejamento estratégico é necessário definir etapas a seguir
e se organizar conforme o planejado, elaborando relatórios sobre todos os gastos que ocorrerem,
verificando se os acontecimentos estão de acordo com o que foi proposto.
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Ainda segundo Costa (2007, p. 210)
Os investimentos decorrentes dos planos estratégicos precisam ser descritos de
forma adequada para serem apreciados e avaliados, aprovados ou não. Uma vez
aprovados, precisam ser implementados e ter seus resultados físico-financeiro devidamente acompanhados.

Porém, o empreendedor deve tomar o cuidado de prestar atenção nos detalhes que realmente importam, pois não adianta perder tempo com assuntos irrelevantes para a empresa.
Ao colocar em prática o planejamento estratégico, o empreendedor deve acompanhar as
ações estão sendo tomadas no momento certo e se os responsáveis estão fazendo de acordo com o
que foi estabelecido, dependendo da situação, caso não esteja acontecendo de acordo com o esperado, recomenda-se parar e refazer todo o planejamento estratégico. (COSTA, 2007, p. 246)
Certas mudanças podem ser realizadas para fazer com que o plano volte a dar certo, porém se
não funcionar a solução é recomeçar do zero.
O empreendedor deve se lembrar de que a comunicação com seus colaboradores é essencial,
pois deixá-los saber dos importantes passos da empresa, fará com que se sintam parte da equipe,
afinal são eles que o auxiliarão na busca dos objetivos.
Segundo Sita (2016, p. 299)
A administração estratégica consiste na implementação do planejamento estratégico,
é a disseminação do planejamento aos demais líderes, gestores e profissionais que atuam no processo, é a gestão das atividades diárias com foco nos objetivos traçados.
[...]
O alinhamento do time, a firmeza de propósito, estabelecer crenças fortalecedoras
quem impulsionem as pessoas para agir e sejam fontes inspiradoras para a superação dos desafios e obstáculos diários são plenamente aplicáveis e importantes na
administração estratégica de pequenas e médias empresas. Muitas vezes, esse é o
grande diferencial para o sucesso do empresário.

A comunicação com os colaboradores, portanto, é essencial para a aplicação de um planejamento estratégico, seja em pequenas, médias ou grandes empresas, pois irá transmitir os objetivos
do empreendedor aos colaboradores.
Com base nas informações descritas anteriormente, percebe-se que a aplicação do planejamento estratégico não consiste apenas na implantação do mesmo, e sim, em constantes reavaliações e alterações conforme as necessidades que o plano encontre, para adequada condução do
negócio. Além da interligação dos interesses do empreendedor junto ao dos colaboradores.
4. 5.

Pesquisa de Campo – Gestão em Pequenas Empresas

Nesta pesquisa de campo foi elaborado um questionário semiestruturado, com o intuito de
obter informações sobre como funciona, na prática, a gestão de pequenos empreendimentos e se o
profissional contábil pode contribuir com a administração do negócio.
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O questionário foi enviado à micro e pequenas empresas, localizadas na região metropolitana
de São Paulo, de diversos ramos (industrial, comercial e prestadoras de serviços), algumas já consolidadas no mercado e outras em seu período inicial. Para conseguir as respostas, foram enviados diversos questionários, por e-mail, à proprietários e administradores de pequenas empresas, dos quais,
obteve-se um total de 30 (trinta) atendidos.
O objetivo do questionário é verificar se o profissional contábil pode auxiliar o micro e pequeno empreendedor na gestão do negócio, e se o planejamento estratégico está sendo implantado em
empresas de pequeno porte.
A seguir, é demonstrado no Gráfico 01 – Elaboração de um plano de negócios no início do
empreendimento, o percentual de empreendedores que, antes de iniciarem o empreendimento,
possuíam um plano de negócios.
Gráfico 1 – Elaboração de um plano de negócios no início do empreendimento

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelos autores.

Antes do início do empreendimento, de acordo com os entrevistados, 57% (cinquenta e sete
por cento) realizaram um plano de negócios, e 43% (quarenta e três por cento) não realizaram. É
importante ressaltar que o plano de negócios é extremamente importante para que o pequeno empreendedor tenha entendimento do caminho e dos desafios que irá percorrer.
O Gráfico 02 – Planejamento estratégico empresarial, a seguir, demonstra o percentual dos
entrevistados que possuem um planejamento estratégico em suas empresas.
Gráfico 2 – Planejamento estratégico empresarial

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelos autores.
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Conforme demonstrado no gráfico refletindo a pesquisa realizada, nota-se que 53% (cinquenta e três por cento) dos entrevistados afirmaram possuir um planejamento estratégico, e 47% (quarenta e sete por cento) alegaram não possuir.
Os pequenos empreendedores que possuem o planejamento estratégico em suas empresas,
relataram diversos benefícios com sua aplicação. Dentre estes, se destacam:
•• Identificação de possíveis falhas que possam prejudicar futuramente;
•• Aumento de receitas e redução de custos;
•• Implantação da missão e valores;
•• Definição de parâmetros e objetivos a serem alcançados; e,
•• Auxilio na tomada de decisões.
Quando questionados sobre a importância do profissional contábil no auxílio da gestão do
empreendimento, de acordo com o Gráfico 3 – Reconhecimento da importância do profissional contábil na condução da empresa, obtém-se os resultados a seguir.
Gráfico 3 – Reconhecimento da importância do profissional contábil na condução da empresa

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelos autores.

Conforme os entrevistados, 97% (noventa e sete por cento) reconhecem a importância do
profissional contábil para auxílio na condução do empreendimento, e apenas 3% (três por cento)
não acreditam que o profissional seja importante.
Fica evidente, portanto, que o profissional contábil é extremamente importante para a gestão
das micro e pequenas empresas.
Dentre as respostas obtidas sobre a importância das atividades realizadas pelos profissionais
contábeis, destacam-se as seguintes atividades: participação na tomada de decisão; entrega das
obrigações fiscais; e, auxilio na administração em geral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou uma análise da aplicação do planejamento
estratégico em micro e pequenas empresas, demonstrando ferramentas e métodos para uma adeAugusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 183-202, nov./dez. 2018.
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quada gestão, além de evidenciar a importância do profissional contábil no auxílio da administração,
visando a continuidade destas empresas.
A problemática da pesquisa aborda se a falta de um planejamento estratégico pode causar a
falência do pequeno negócio, e, se o profissional contábil pode auxiliar o pequeno empreendedor
no planejamento estratégico.
Nota-se, baseado no trabalho de pesquisa em geral, que as hipóteses propostas são válidas,
pois com um planejamento estratégico estruturado, que guie as ações da empresa, e com um profissional contábil qualificado que auxilie diretamente na administração do negócio, o índice de falência
das pequenas empresas provavelmente diminuiria.
Como meio de pesquisa para concretização deste estudo, foram utilizados livros, sites, artigos,
e trabalhos monográficos de diversos autores. Com este amplo portfólio de pesquisa, foi possível
confrontar as informações provindas de várias fontes, o que contribuiu diretamente para agregação
de “valor” ao estudo.
Após a realização do estudo, é possível observar que, a falta do planejamento estratégico não
causa imediatamente a falência do empreendimento, porém futuramente, caso a entidade também
não possua planos de ações para eventuais problemas, a ausência deste planejamento pode ocasionar o fim do negócio.
Foi possível identificar, após a realização da pesquisa, que um profissional contábil qualificado,
pode auxiliar não só na aplicação desta ferramenta, como pode também auxiliar em outros serviços
de sua especialidade, por exemplo: entrega de obrigações fiscais, auxílio na tomada de decisão, na
administração e gestão do negócio, elaboração das demonstrações contábeis, análises de mercado,
plano de ações ou até mesmo no plano de negócios.
Portanto, entende-se como atingido o objetivo geral proposto no início desta pesquisa, onde
foi apresentado a implantação do planejamento estratégico e demonstrado sua importância para
auxílio na gestão de pequenas empresas. Atendendo também aos objetivos específicos, que desde o
início eram apresentar as vantagens de um plano estratégico para pequenas empresas, o que a falta
de um planejamento estratégico pode causar, os benefícios para a sociedade com a continuidade de
pequenas empresas e a importância do profissional contábil na implantação e acompanhamento do
planejamento estratégico.
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AUDITORIA INTERNA X AUDITORIA EXTERNA
Manuel dos Santos Leitão1, Agnes de Souza Marques2, Barbara Cristina da Silva Lins3,
Beatriz Farias de Souza4, Paula Thamires Gomes da Silva5, Solange Gonçalves da Silva6

RESUMO
O artigo abordou a relação de trabalho entre a Auditoria Interna e a Auditoria Externa, com objetivo
principal de analisar se o auditor interno contribui no desenvolvimento do trabalho do auditor
externo, demonstrando a importância das duas Auditorias, suas diferenças e principais características,
contribuindo para que os estudantes de contabilidade e as empresas percebam como a integração
da Auditoria Interna para com a Auditoria Externa traz benefícios no controle de processos,
análise das demonstrações contábeis e na tomada de decisões administrativas. Para realizar esse
artigo utilizou-se como método a pesquisa bibliográfica em livros, artigos, referências eletrônicas
e a pesquisa de campo com um questionário de quatorze questões para identificar a opinião das
empresas e dos próprios auditores sobre a relação de trabalho entre ambas as Auditorias. No âmbito
da pesquisa de campo percebeu-se que as empresas destacam a importância da Auditoria Interna
e a Auditoria Externa e que a relação entre elas deve existir para que haja eficácia nos processos,
porém cada auditoria deve se dedicar a cumprir seu objetivo, a Interna atendendo as necessidades
da administração e controle interno, e a Externa certificando a veracidade dos fatos, auxiliando no
controle de registros e validação das informações contábeis verificando se refletem a posição atual
da entidade. Por fim, os resultados obtidos neste artigo mostraram que a existência de uma Auditoria
não descarta a existência da outra, elas se complementam.
Palavras-chave: Auditoria Interna; Auditoria Externa; Relação

ABSTRACT
The article addressed the relationship between Internal Audit and External Audit, with the main objective
of analyzing whether the internal auditor contributes to the development of the work of the external
auditor, demonstrating the importance of the two audits, their differences and main characteristics,
contributing to accounting students and companies realize how the integration of Internal Audit and
External Audit brings benefits in process control, analysis of accounting statements and in administrative
decision making. In order to carry out this work, we used as a method the bibliographic research in books,
articles, reliable sites and field research with a questionnaire of fourteen questions to identify the opinion
of the companies and the auditors themselves on the working relationship between both audits. In the
scope of the field research, we realize that the companies emphasize the importance of Internal Audit
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and External Audit and that the relationship between them must exist in order to have efficiency in the
processes, but each audit should dedicate itself to fulfill its objective, management needs and internal
control, and External certifying the truthfulness of the facts, assisting in the control of records and
validation of the accounting information and verifying whether they reflect the entity’s current position.
Finally the results obtained in this work showed that the existence of an audit does not rule out the
existence of the other, they complement each other.
Keywords: Internal Audit; External Audit; Relationship.
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1.

INTRODUÇÃO

A Auditoria tem como função revisar as demonstrações contábeis, emitir relatórios de auditoria,
avaliar o sistema de controle interno e se possível identificar fraudes, diante disto os investidores concluíram que essas informações são importantes na análise e avaliação da segurança do seu negócio.
De acordo com a citação abaixo,
O surgimento da auditoria está ancorado na necessidade de confirmação por parte
dos investidores e proprietários quanto à realidade econômico-financeira espelhada no patrimônio das empresas investidas e, principalmente, em virtude do aparecimento de grandes empresas multigeograficamente distribuídas e simultâneo ao
desenvolvimento econômico que propiciou participação acionária na formação do
capital de muitas empresas. (ATTIE, 2011, p. 7).

O surgimento da Auditoria Externa está relacionado como parte da evolução do sistema capitalista, conforme as empresas foram crescendo sentiram a necessidade de expandir seus negócios e
para isso precisavam de capital de terceiros, devido a isso os investidores perceberam a necessidade
de se ter uma avaliação detalhada das demonstrações contábeis das empresas no qual iriam aplicar
recursos, e o profissional responsável por isso é o auditor externo. (ALMEIDA, 2012, p. 1-5).
O desenvolvimento das empresas, com relação ao tamanho, número de funcionários e diversificação de produtos, fez com que a dificuldade no controle das atividades se tornasse maior, daí
então surge a Auditoria Interna como auxílio para que esse controle se torne eficaz.
No Brasil, o que trouxe a cultura da Auditoria foi à vinda das multinacionais que ocorreu após
a segunda guerra mundial.
No que diz respeito à definição de Auditoria:
A auditoria compreende o exame de documentos, livros e registros, inspeções e
obtenção de informações e confirmações, internas e externas, relacionados com
o controle do patrimônio, objetivando mensurar a exatidão desses registros e das
demonstrações contábeis deles decorrentes. (FRANCO; MARRA, 2001, p. 28)

Conforme a citação acima a Auditoria visa revisar as demonstrações contábeis e obter evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nelas, com o objetivo de garantir através das
normas, os princípios éticos e contábeis e informações coerentes aos usuários da informação.
O objetivo geral deste artigo foi abordar sobre as definições e a importância da Auditoria Interna e Externa, apresentando suas diferenças, principais características e como elas se relacionam
entre si, bem como contribuem para a administração das empresas.
O problema levantado procura identificar qual a relação entre elas? Até que ponto a Auditoria
interna é capaz de auxiliar na tomada de decisões? De que forma o auditor externo pode utilizar as
informações do trabalho do auditor interno?
Este artigo teve como intuito, mostrar a eficiência integrada das Auditorias Interna e Externa para as empresas e também demonstrar os benefícios reais que oferecem ao se relacionarem,
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contribuindo com o ambiente de controle de processos e análises das demonstrações contábeis na
tomada de decisões administrativas.
No âmbito da ciência contábil, justificou-se por mostrar aos estudantes da área a importância
dessas duas Auditorias, abordando os principais pontos de cada uma, pois são ferramentas de trabalho da contabilidade que auxiliam no combate a erros e fraudes, de forma a demonstrar que pode
existir uma relação entre elas sem que uma prejudique o trabalho da outra.
Os métodos utilizados para o desenvolvimento do artigo foram, as pesquisas bibliográficas
que procuram explicar um problema a partir de referências teóricas, publicadas em documentos
como: revistas, livros, artigos, teses, referências eletrônicas, jornais e pesquisas acadêmicas, e a pesquisa de campo que teve por objetivo coletar dados e informações sobre a realidade do problema
abordado, através de um questionário, com o intuito de identificar se existe relação entre o trabalho
do auditor interno e o trabalho do auditor externo.
O referencial teórico utilizou conceitos dos autores das áreas de Auditoria Interna e Externa.
Dentre eles se destacaram, Auditoria Conceitos e aplicações de Wiliam Attie e Auditoria Contábil: teoria e prática de Silvio Aparecido Crepaldi e Guilherme Simões Crepaldi que sustentaram aproposta
do artigo.

2.

EVOLUÇÃO DA AUDITORIA NO BRASIL

A evolução da Auditoria no Brasil corresponde com a vinda de empresas multinacionais que
trouxeram em sua bagagem a cultura da Auditoria.
Com o crescimento e desenvolvimento brasileiro, tornaram-se necessários grandes investimentos no setor industrial, os bancos nacionais devido a sua prematuridade não foram capazes de
suprir as necessidades de investimentos, portanto foi necessária a busca por capital de terceiros em
territórios internacionais, a partir de então se inicia a procura por adequações nacionais a exigências
internacionais.
Acredita-se que a Auditoria no Brasil surgiu devido a necessidade de atender requisitos estabelecidos por órgãos internacionais, com a evolução do mercado de capitais onde asempresas
tinham a necessidade de expandir seus negócios com um diferencial em seus produtos.
Foi marcada também, com a criação das normas de Auditoria publicadas pelo Banco Central
do Brasil, pela republicação das normas pelo Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução nº 321, de 11/05/1972, que aprovou as normas e os procedimentos de Auditoria, a criação da
Comissão de Valores Mobiliários e da Lei das Sociedades por Ações.
A Lei das Sociedades por Ações determinou que as companhias abertas além de
observarem as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, serão obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na mesma comissão. (ATTIE, 2011, p. 9).
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A Lei nº 6.385, de 07/12/1976, determinou que:
Somente as empresas de auditoria contábil, ou auditores contábeis independentes
registrados na Comissão de Valores Mobiliários poderão auditar as demonstrações
contábeis de companhias abertas e das instituições, sociedades ou empresas que
integram o sistema de distribuição e intermediação de valores mobiliários.

Em 1976 foi criada a Lei nº 6.404, de 15/12/1976, Sociedades por Ações, a qual determina quais
são as empresas que devem ter suas demonstrações contábeis auditadas por Auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários.
De acordo com essa Lei, as empresas a serem auditadas por Auditores registrados na Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), são as Companhias Abertas, entidades de grande porte, entidades beneficentes de assistência social, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Fundos de Financiamentos da Indústria Cinematográfica Nacional – (FUNCINE), e Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT).
Com o passar dos anos, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) emitiu normativas que determinam os deveres e responsabilidades das empresas auditadas pelos Auditores independentes, ela
funciona como um órgão fiscalizador do mercado de capitais no Brasil.
A Lei nº 6.404, de 15/12/1976, foi alterada pela Lei nº 11.638, de 28/12/2007, onde condiciona
às sociedades de grande porte terão obrigatoriamente diante das novas adequações para a elaboração das demonstrações contábeis, e devem ser auditadas por Auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários. Após a criação da Lei nº 11.638, de 28/12/2007, o Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) aprovou a Resolução n°1.328, de 22/03/2011, que dispõe sobre a
Estrutura das Normas Brasileiras de Contabilidade, onde determina que as Normas Brasileiras de
Contabilidade deverão seguir os mesmos padrões internacionais emitidos pelo International Accouting Standards Board (IASB).
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou também novas normas de Contabilidade
Técnica de Auditoria Independente (NBCT), e a Norma Brasileira de Contabilidade Profissional do
Auditor Independente (NBC PA).
2. 1.

Auditoria Externa

A Auditoria Externa é uma Auditoria independente, que tem a finalidade de revisar as demonstrações contábeis, realizando testes e procedimentos para emitir relatórios de Auditoria às empresas
que são auditadas, demonstrando a posição patrimonial e financeira da entidade.
A Auditoria Externa é realizada por um auditor independente que não possui vínculo com a
empresa auditada, ele é contratado para dar sua opinião sobre as demonstrações contábeis, e verificar se elas estão sendo apresentadas adequadamente.
2. 2.

Auditoria Interna

A Auditoria Interna fornece informações para auxílio e controle das atividades da empresa
aos administradores, ela é como se fosse os olhos da administração, detalha as operações, como o
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andamento de cada função, área, departamento e setor, relatando formalmente aos responsáveis a
fim de serem tomadas as ações corretivas.
A auditoria interna é uma atividade de avaliação independente existente dentro de
uma organização, destina à revisão das operações e os segmentos organizacionais
que tenham impactos e gerem informação de âmbito contábil, financeiro, fiscal e
etc. Os resultados de seu trabalho visam prestar assessoria à administração, o que
torna a auditoria interna um controle administrativo cuja atribuição é verificar e
avaliar a efetividade dos demais controles. Assim, podemos dizer que o objetivo
geral do trabalho da auditoria interna consiste em prestar assistência a todos os
membros da administração, no sentido de levar a um cumprimento eficiente de
suas responsabilidades, proporcionando-lhes análises, avaliações, recomendações
e comentários pertinentes às atividades examinadas. (ATTIE, 2009, p. 53).

Porém, a função do auditor se torna impotente se for ignorada, deve ter aceitação dos administradores e o entendimento dos benefícios que a empresa terá com os apontamentos feitos pela
Auditoria, sendo assim, o uso desses benefícios os levarão a se tornar dependentes desses relatórios,
fazendo da Auditoria Interna um órgão importante na tomada de decisão administrativa.
2. 3.

Relatórios de Auditoria

Entende-se que depois de finalizada a parte de análise realizada pelos auditores independentes, inicia-se a parte final estipulada na programação de uma Auditoria, a emissão de relatórios. Os
relatórios são emitidos obtendo como base os testes realizados durante o processo de Auditoria nas
demonstrações contábeis, e estas devem estar de acordo com as NBC TA 330– Resposta do Auditor
aos riscos avaliados e a NBC TA 450 - Avaliação das distorções identificadas durante a Auditoria, ambas as NBC’s TA de 05/09/2016,para que forneçam um “melhor” entendimento e credibilidade aos
relatórios emitidos.
[...] relatório de auditoria é a nova expressão utilizada nas novas normas de auditoria para se referir ao produto final emitido pelo auditor independente em decorrência de sua auditoria das demonstrações financeiras e que contém a sua opinião.
Anteriormente o relatório de auditoria era denominado parecer de auditoria. (LONGO, 2015, p.336).

As opiniões da Auditoria podem ser divididas em duas, a opinião não modificada também conhecida como “opinião limpa” e opinião modificada. Entende-se que uma opinião é não modificada
ou uma “opinião limpa”, quando todas as demonstrações contábeis testadas pelos auditores, estão
emitidas de acordo com as normas regulamentadoras da contabilidade. E entende-se por opinião
modificada aquela que contenha em sua composição algum tipo de ressalva, adversa ou abstenção
de opinião.
A norma NBC TA 700, de 04/07/2016 – Formação da opinião e emissão do relatório do auditor
independente sobre as demonstrações contábeis, trata da formação de opinião não modificada e/ou
opinião limpa, a norma define como deve ser emitido um relatório deste tipo, e os requisitos são que
o auditor obtenha evidência de Auditoria com informação concisa em quantidade suficiente, com
relatos sobre a relevância das distorções, com segurança sobre os testes realizados e que estejam
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todos eles livres de possíveis erros. Esta norma modificou, também, o layout de emissão do relatório,
uma das mudanças está relatada abaixo:
A primeira mudança em relação ao antigo modelo está no título. Os membros da
CNNT do IBRACON, por maioria de votos, decidiram mudar o título de Parecer dos
Auditores Independentes para Relatório dos Auditores Independentes, acompanhando a nomenclatura mundial (LONGO, 2015, p.341)

As demais mudanças foram feitas nos tópicos de destinatário apropriado, responsabilidade
da administração sobre as demonstrações contábeis, parágrafo introdutório, responsabilidade do
auditor, opinião, data do relatório, assinatura e endereço do auditor independente.
A NBC TA 705, de 04/07/2016 - Modificações na opinião do auditor independente define como
deve ser emitido um relatório com modificações. Os mesmos são emitidos mediantes a necessidade
de ressalvas, opinião adversa e abstenção de opinião.
[...] o auditor modifica o seu relatório em relação ao relatório com opinião “limpa”
quando ele conclui que as demonstrações financeiras apresentam distorções relevantes ou quando ele não consegue obter evidência de auditoria apropriada e
suficiente. (LONGO, 2015, p.346).

Quando houver a necessidade de um relatório modificado a NBC TA 705, de 04/07/2016 define
que o layout do relatório deve ser alterado, adicionando antes do campo “opinião” e depois do campo “responsabilidade do auditor” a base para a modificação de opinião do auditor.

3.

AUDITORIA INTERNA X AUDITORIA EXTERNA

A integração do trabalho entre os auditores internos e externos, que na maioria das vezes
coincidem entre si, podem trazer vantagens para as empresas. O auditor externo visa gerar a credibilidade das demonstrações contábeis, realizando seus exames de acordo com os parâmetros de normas de Auditoria e princípios contábeis. Os relatórios do auditor interno geram impactos na tomada
de decisões, por serem destinados a presidência da empresa, seus exames visam os aspectos de
eficiências operacionais e administrativas e seus relatórios apenas terão menor influência no campo
externo.
As Auditorias têm características que se diferenciam, embora as técnicas de trabalho sejam
semelhantes, porém cada uma tem influência significativa para a administração das empresas, com
objetivo de manter o controle dos processos, diminuir os erros e propor melhorias, isso garante a
transparência da organização perante as outras empresas e aos órgãos fiscalizadores. (CREPALDI, G.;
CREPALDI, S., 2016, p. 82).
Apesar dos procedimentos utilizados pelos auditores serem similares, como exemplo disso o
planejamento do trabalho, testes, papéis de trabalho e emissão de relatórios, os objetivos a serem
seguidos são distintos.Desta forma, o conhecimento do auditor interno sobre normas, controle interno, governança da empresa e o grau de conhecimento técnico, podem ajudar a facilitar o trabalho
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do auditor externo, isso poderá impedir a duplicidade de trabalhos e trazer redução da permanência
do auditor externo a empresa, evitando maiores custos para a organização.
Independentemente do grau de autonomia e de objetividade da função de auditoria
interna, tal função não é independente da entidade, como é exigido do auditor interno independente quando ele expressa uma opinião sobre as demonstrações contábeis. O auditor independente assume integral responsabilidade pela opinião de
auditoria expressa e essa responsabilidade do auditor não é reduzida pela utilização
do trabalho feito pelos auditores internos. (CREPALDI, G.; CREPALDI, S., 2016, p. 86).

Conforme a citação acima caberá ao auditor independente analisar se o auditor interno trabalha com disciplina e competência e seus relatórios são relevantes e adequados para Auditoria
Externa, com base nessa avaliação o auditor independente determina se auditor interno terá assistência direta ou irá fazer parte da sua equipe de Auditoria Externa. Com os trabalhos em andamento
o auditor externo deve supervisionar e revisar o trabalho do auditor interno, pois, as demonstrações
contábeis são de sua responsabilidade.
Conforme definido na NBC 610, de 29/01/2014 (Disponível em: <http://www1.cfc. org.br/
sisweb /SRE /docs/NBC TA610.pdf>. Acesso em: 16 maio 2017). O auditor indepen-dente antes de
utilizar a assistência direta do auditor interno deve pedir autorização aos administradores da entidade. E os auditores internos devem manter sigilo sobre os assuntos auditados e seguir as instruções
do auditor externo.Se ambos trabalharem juntos, o auditor externo por auditar diversas empresas de
vários segmentos, também poderá agregar conhecimento para o auditor interno.
3. 1.

Asprincipais diferenças entre Auditoria Interna e Externa

O procedimento realizado pelo auditor interno é similar ao processo de trabalho realizado
pelo auditor externo, ambos se utilizam de técnicas semelhantes de realização do processo de Auditoria, como o uso de testes de procedimento para a concretização de uma opinião sobre determinado assunto, pois são voltados para o controle interno, a fim de formular sugestões de melhorias.Mas
nota-se no desenvolvimento deste artigo que também existem diferenças importantes entre elas. A
seguir demonstram-se dois Tabelas, formulados por dois autores diferentes e em épocas diferentes,
onde estes discorrem sobre as principais diferenças entre Auditoria Interna e Auditoria Externa.
Na Tabela 1 - As principais diferenças entre Auditoria Interna e Externa, demonstram-se quais
são as diferenças básicas entre ambas as Auditorias:
Tabela 1 – As principais diferenças entre Auditoria Interna e Externa
Auditor interno

Auditor externo

•• É Empregado dá empresa auditada;

•• Não tem vínculo empregatício com a empresa auditada;

•• Menor grau de independência;

•• Maior grau de independência;

•• Executa auditoria contábil e operacional;

•• Executa apenas auditoria contábil;
•• O principal objetivo é emitir um relatório ou opinião sobre
as demonstrações contábeis, no sentido de verificar se estas
refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira, o
resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e
os fluxos de caixa da empresa examinada. Também, se essas
demonstrações foram elaboradas de acordo com os princípios
contábeis e se esses princípios foram aplicados com uniformidade em relação ao exercício social anterior;

Os principais objetivos são:
•• verificar se as normas internas estão sendo seguidas;
•• verificar a necessidade de aprimorar as normas internas vigentes;
•• verificar a necessidade de novas normas internas;
•• efetuar auditoria das diversas áreas das demonstrações contábeis e em áreas operacionais;
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•• Maior volume de testes (tem maior tempo na empresa para
executar os serviços de auditoria).

•• Menor volume de testes, já que está interessado em erros
que individualmente ou cumulativamente possam alterar de
maneira substancial as informações das demonstrações contábeis.

Fonte: Almeida (2012, p. 6)

Na Tabela 2 - As principais diferenças entre Auditoria Externa e Auditoria Interna, onde se destacam as diferenças básicas entre ambas as Auditorias:
Tabela 2 – Diferenças entre Auditoria Externa e Auditoria Interna
Elementos
Auditoria Externa
Sujeito
Profissional independente

Auditoria Interna
Auditor interno (Funcionário da empresa)

Ação e Objetivo

Exame das demonstrações financeiras

Exame dos controles operacionais

Finalidade

Opinar sobre as demonstrações
financeiras

Promover melhorias nos controles operacionais

Relatório principal

Parecer

Grau de independência
Interessados no trabalho
Responsabilidade
Número de áreas cobertas
Pelo exame durante um período

Mais amplo
A empresa e o público em geral
Profissional, civil e criminal

Recomendações de controle interno e eficiência
administrativa.
Menos amplo
A empresa
Trabalhista

Maior

Menor

Intensidade dos trabalhos em cada área

Menor

Maior

Continuidade do trabalho
Periódico
Fonte: Crepaldi, G.; Crepaldi, S. (2016, p. 82).

Continuo

As Tabelas 1 e 2, apresentam as diferenças entre as Auditorias Internas e Externas, que com o
passar dos anos, as principais diferenças na visão dos autores citados são, no que corresponde a independência dos profissionais de Auditoria Interna e Auditoria Externa, porque no caso da Auditoria
Externa o auditor deve ser totalmente independente das entidades contratantes, para que ele possa
apresentar sua opinião sem qualquer interferência. E o auditor interno, mesmo que seja obrigado
a responder diretamente para a diretoria da entidade, a fim de evitar interferência de outros funcionários em seu trabalho, ele ainda assim, é um funcionário da empresa e está designado a seguir
diretrizes impostas pela mesma.
Conforme observado, no final de ambas as Auditorias é possível encontrar divergências no
campo de atuação, para o auditor externo se limita as demonstrações contábeis, epara o auditor
interno se limita a responsabilidade pela análise das demonstrações contábeis e operacionais. As
informações geradas pelos trabalhos de ambas as Auditorias são para usuários distintos, o auditor
externo destina-se a empresa e ao público em geral e o interno somente a empresa.
A eficiência do trabalho da Auditoria Interna auxilia o auditor externo, possibilitando maior segurança, evitando duplicidade de trabalho, e assim reduzindo os custos com honorários.O trabalho
em conjunto entre ambas proporciona vantagens para o auditor interno, pois o mesmo absorve o
conhecimento que o auditor externo adquiriu durante sua carreira em diversos ramos e empresas.
3. 2.

Relação entre Auditoria Interna e Auditoria Externa

Os trabalhos da Auditoria Interna e Auditoria Externa são desenvolvidos com objetivos distintos, os quais são respectivamente, o de encontrar falhas de processo e o de certificar a correta
elaboração das demonstrações contábeis para os usuários da informação, apesar desta observação,
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são identificados pontos que se relacionam entre os meios utilizados para se alcançar tais objetivos,
estes estão demonstrados no desenvolvimento deste capitulo.
É importante compatibilizar os métodos de trabalho da auditoria interna e os dos
auditores independentes, em especial nas questões relativas à avaliação dos controles internos, critérios na fixação dos testes de observância e substantivos, sinais
e referências adotadas nos papéis de trabalho e cronograma de trabalho. (CREPALDI, G.; CREPALDI, S., 2016, p. 85).

Entende-se sobre a avaliação dos controles internos das empresas, que ambas as auditorias,
desenvolvem os seus respectivos trabalhos de Auditoria, conferindo através de testes por amostragem, se o controle interno da entidade é competente para certificar a efetividade de processos
internos,de forma a validá-los.
Observando que para o pleno desenvolvimento da sua função o auditor interno deve obter
livre acesso para contatar a diretoria da empresa, caso seja necessário informá-los sobre qualquer
prejuízo que a empresa possa obter por falhas no procedimento ou o descumprimento de políticas
pré-estabelecidas.
Pode-se estabelecer relação no critério de aplicação dos testes de observância e teste substantivo, onde o teste de observância visa comprovar que os procedimentos fixados pelos controles internos estão em pleno funcionamento, e o teste substantivo visa corroborar a efetividade do sistema
interno contábil da entidade. Portanto, o auditor interno e o auditor externo tendem a emitir testes
que comprove o enquadramento desta observação (Crepaldi, G.; Crepaldi, S., 2016, p. 446).
É dever do auditor externo a emissão dos papéis de trabalho, que são o conjunto de documentos com provas de Auditorias emitidas a fim de testar processos, e esses são emitidos pelo próprio
auditor e a guarda da documentação também é de sua responsabilidade. A relação de trabalho é
que o auditor externo pode-se utilizar dos papéis de trabalho já desenvolvidos pelo auditor interno,
desde que o auditor independente se certifique de que o trabalho desenvolvido está conforme o
exigido pelas normas de Auditoria.
O cronograma de trabalho do auditor independente é feito em conjunto com o auditor interno, se o trabalho do auditor interno é desenvolvido corretamente e possibilita a utilização por parte
do auditor externo, ele passará menos tempo em campo coletando dados para realização de testes,
e com isso os custos com o auditor externo será decrescido mediante o ótimo funcionamento do
trabalho do auditor interno.
Com essa cooperação em conjunto de ambas as Auditorias pode melhorar a eficácia da Auditoria Externa, por outro lado uma “má” coordenação entre elas pode levar a duplicidade de trabalho,
falta de credibilidade, distorção ou omissão de informações. Para que haja essa cooperação o auditor
interno deve passar ao auditor externo confiança e sua eficiente qualificação, para que o mesmo não
resista a aceitar suas opiniões.
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4.

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE AUDITORIA INTERNA E AUDITORIA EXTERNA

Neste capítulo foi realizada uma pesquisa de campo com o intuito de demonstrar a importância da Auditoria Interna e Auditoria Externa, identificar a relação entre ambas e buscar a comprovação, de que realmente, a Auditoria Interna contribui no desenvolvimento do trabalho da Auditoria
Externa.Na formulação deste artigo, foi elaborado um questionário com quatorze perguntas, abordando o tema Auditoria Interna x Auditoria Externa, desta forma foi possível conhecer a opinião, de
forma clara e objetiva, dos entrevistados e discorrer sobre as principais características da Auditoria
Interna e Auditoria Externa, como elas se relacionam entre si e como a Auditoria Interna pode ou não
complementar o trabalho da Auditoria Externa, sem que a mesma perca sua independência.
O questionário foi enviado para aproximadamente seiscentas empresas de grande porte e
S.A., e obtivemos um retorno de trinta e quatro respostas, de empresas que passam por processos
de Auditoria Interna e Auditoria Externa de diversos segmentos, dentre os quais encontram-se: comércio, serviços, indústria, instituição financeira e outros.
Gráfico 1 – Índice de empresas participantes na pesquisa

Fonte: Pesquisa de Campo Elaborada pelos Autores

4. 1.

Importância da Auditoria Interna e Externa nas empresas
Gráfico 2 – Importância da Auditoria Interna e Externa nas empresas

Fonte: Pesquisa de Campo Elaborada pelos Autores
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Conforme as informações obtidas nos questionários, notou-se que 100% (cem por cento) dos
entrevistados acreditam que a Auditoria Interna e Auditoria Externa contribuem para o desenvolvimento das empresas, e ambas são importantes, pois agregam valor econômico no que diz respeito
a novos investidores e ainda possuem impactos positivos na melhoria dos processos nas entidades.
De acordo com a opinião dos entrevistados, foi possível identificar que a Auditoria Interna auxilia,
simplificando tarefas, servindo como apoio a administração, e transmitindo informações úteis aos
gestores sobre o desenvolvimento das atividades executadas.Ao contratar um auditor externo, é
possível garantir que as exigências legais e regras estão sendo cumpridas, garantindo total transparência aos processos desenvolvidos pelos departamentos da empresa.
Ambas as Auditorias podem ajudar a melhorar os controles e registros gerados pelas empresas apontando a efetividade e confiança, ao testar e validar as informações. Trazem confiança e clareza nas informações e demonstrativos, para que as empresas tenham conhecimento de qual a melhor
forma de proceder com os negócios agregando valor aos objetivos estratégicos da empresa.
Os auditores internos e externos auxiliam para que os processos estejam alinhados, para minimizar os impactos financeiros, possíveis fraudes e erros que podem prejudicar a integridade da
organização, visando proporcionar retorno para as empresas tornando os procedimentos mais ágeis
e eficazes.De acordo com os comentários feitos, identificou-se que os entrevistados conhecem o
trabalho das Auditorias Internas e Auditorias Externas, e concordam que ambas ajudam em suas
empresas, porém cada uma executando suas atividades separadamente.
4. 2.

Auditor externo utilizando relatórios do auditor interno para concluir seu
trabalho, reduzindo honorários para empresa

Gráfico 3 – Auditor externo utilizando relatórios do auditor interno para concluir seu trabalho, reduzindo honorários para empresa.

Fonte: Pesquisa de Campo Elaborada pelos Autores

Conforme a pesquisa realizada foi identificada que 59% (cinquenta e nove por cento) das
empresas entrevistadas, concordam que o auditor externo ao utilizar relatórios e testes feitos pelo
auditor interno pode diminuir seu tempo ao auditar uma empresa, reduzindo assim os custos com
honorários e afirmam que isso pode ser feito na medida em que as certificações são revalidadas,
desde que exista uma nova performance do que já foi identificado pelo auditor interno. De acordo
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com alguns comentários, quando a Auditoria Interna está alinhada, as informações transitam com
transparência e rapidez, reduzindo a amplitude dos testes a serem efetuados pela Auditoria Externa.
Com essa prática a empresa pode negociar uma redução nas horas planejadas do auditor externo.
Porém, 41% (quarenta e um por cento) dos entrevistados, não concordaram com esse questionamento, acreditam somente na total independência do auditor externo e que ele mesmo deve
fazer seu procedimento de Auditoria, para que assim não quebre sua opinião independente. Afirmam ainda que o auditor externo deve ser totalmente imparcial e o trabalho de ambas as Auditorias
devem ser distintos.
4. 3.

Troca de informações entre ambas Auditorias
Gráfico 4 – Troca de informações entre ambas as Auditorias

Fonte: Pesquisa de Campo Elaborada pelos Autores

Cerca de 91% (noventa e um por cento) dos participantes da pesquisa, acreditam que a junção
de informações e conhecimento é uma ferramenta importante, afim de melhorar o processo e evitar
duplicidade de trabalho, pois, a troca de informações por equipes diferentes, com objetivos semelhantes, trará mais segurança e maior quantidade de informações para a conclusão do trabalho. Já
9% (nove por cento) dos entrevistados responderam que cada Auditoria tem seu papel, e são independentes uma da outra, pois o auditor interno não pode interferir no trabalho do externo.
4. 4.

A Auditoria Interna como ferramenta para a Auditoria Externa
Gráfico 5 – A Auditoria Interna como ferramenta para a Auditoria Externa

Fonte: Pesquisa de Campo Elaborada pelos Autores
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Conforme o questionário aplicado, foram verificadas as opiniões dos entrevistados na pesquisa de campo, sobre “A Auditoria Interna pode ser uma ferramenta útil para a Auditoria Externa? ”.
Alternativa A –35% (trinta e cinco por cento) dos entrevistados acreditam que o auditor interno é funcionário da empresa e por isso pode ter acesso a informações importantes sobre as normas
e o controle interno da empresa, contribuindo com o trabalho do auditor externo e evitando duplicidade de trabalho.
Alternativa B – 53% (cinquenta e três por cento) dos entrevistados acreditam que a Auditoria
Interna tem o objetivo de encontrar falhas nos processos e a Auditoria Externa tem o objetivo de
certificar a correta elaboração das demonstrações contábeis, essa combinação resulta em uma Auditoria eficaz na empresa.
Alternativa C – E apenas 12% (doze por cento) dos entrevistados acreditam que a Auditoria
Interna não contribui em nenhum aspecto para a Auditoria Externa, pois o auditor externo é independente e a opinião do interno não o auxilia.De acordo com a pesquisa realizada, os entrevistados
acreditam que a Auditoria Interna ajuda nos processos internos das empresas, pois o auditor interno
conhece as informações da empresa e pode agregar valor as informações fornecidas aos auditores
externos, garantindo melhoria nos processos internos levando informações transparentes ao auditor externo, assim minimizando os apontamentos feitos pelo auditor externo.
4. 5.

Relação do auditor interno com a empresa auditada e influência disto nas
informações fornecidas ao auditor externo

Gráfico 6 – Relação do auditor interno com a empresa auditada e influência disto nas informações fornecidas ao auditor externo.

Fonte: Pesquisa de Campo Elaborada pelos Autores

A questão levantada no questionário era sobre se a relação de emprego do auditor interno
com a entidade auditada influencia a credibilidade das informações fornecidas ao auditor externo.
De acordo com a opinião dos entrevistados, eles acreditam que essa influência depende do nível e
seriedade com que a empresa identifica o trabalho e a atuação da Auditoria Interna. É recomendável
que o auditor interno tenha autonomia e trabalhe de maneira eficaz para que promova sua independência trabalhando de forma transparente.
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De acordo com as respostas obtidas, foi constatado que 62% (sessenta e dois por cento) dos
entrevistados acreditam que esta relação não influencia nas informa-ções fornecidas ao auditor externo, porém 38% (trinta e oito por cento) afirmam que isto pode influenciar sim, um dos principais
motivos é que as Auditorias na maioria das vezes, trabalham paralelamente e devem ser imparciais,
ou seja, mesmo o auditor interno sendo funcionário da empresa ele deve se esquecer disso na hora
de efetuar seu trabalho, colocando a ética e o profissionalismo em primeiro lugar.
A maioria dos entrevistados ressaltaram que o auditor interno trabalha para verificar os processos internos das organizações e apontar os erros com antecedência, para que as informações
estejam da melhor forma e na avaliação do auditor externo os processos se encontrem livres de
anomalidades, por isso não deve influenciar na credibilidade das informações repassadas ao auditor
externo, até porque o auditor externo não vai se firmar somente nessas informações, pois é levado
em consideração os riscos que os processos possuem e que afetariam as informações para o trabalho
que os auditores externos realizarão.
De acordo com os dados obtidos, para garantir um maior grau de independência as empresas
de Auditoria Externa aplicam um rodízio de profissionais, e até mesmo de empresas para não afetar
a independência do auditor externo.
Por outro lado, uma porcentagem razoável considera que esta relação de emprego influencia a credibilidade das informações, pelo fato que o auditor interno tem conhecimento vasto do
processo interno, acesso a todas as informações da entidade, podendo identificar possíveis falhas,
apontar melhorias e validar as informações já apuradas. Porém é preciso ficar atento, pois como o auditor interno é um funcionário da empresa, ele pode sofrer algum tipo de pressão interna, que pode
prejudicar a integridade das informações fornecidas aos auditores externos. Sendo assim, todas as
informações fornecidas devem ser verificadas e comprovadas a sua veracidade.
4. 6.

Resultados obtidos da análise da relação entre Auditoria Interna e Auditoria
Externa

Nas questões onde destacou-se a relação entre a Auditoria Interna e a Externa, 100% (cem
por cento) dos entrevistados concordaram com a resposta “sim” onde foi destacada a importância
que ambas as Auditorias tem no desenvolvimento das empresas, isso ocorreu pelo fato de que elas
auxiliam no controle e registro, trazendo confiança e clareza nas informações e demonstrativos, para
que as empresas tenham conhecimento de qual a melhor forma de proceder com os negócios, agregando valor aos objetivos estratégicos da empresa. Onde abordou-se a Auditoria Interna como ferramenta para a Auditoria Externa, as empresas entrevistadas demonstraram que cada uma tem um
objetivo diferente, e que mesmo o auditor interno sendo funcionario da empresa ele deve manter
o profissionalismo e suas informações não devem influenciar totalmente o auditor externo pois o
mesmo deve se manter imparcial e independente, porém o trabalho das duas Auditorias em uma
empresa, traz conhecimento para ambos os auditores pela troca de informação, melhores resultados
para a empresa e uma Auditoria completa e eficaz.
Com relação aos custos com honorários que a empresa tem pela contratação da Auditoria Externa, as respostas obtidas nos questionários, considerou-se que a Auditoria Interna pode sim auxiliar na diminuição dos custos com honorários pagos aos auditores externos, claro que isso só ocorre
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se a Auditoria Interna estiver alinhada e suas informações transitarem com transparência e rapidez,
deste modo trará relatórios precisos e eficientes, se ela também for um departamento independente
das outras áreas e se reportar diretamente a alta administração, a Auditoria Externa irá depositar um
certo grau de confiança e a combinação de todos esses fatores, consequentemente irá reduzir os
testes a serem efetuados pelo auditor externo, diminuindo o tempo que ele passa na empresa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento deste artigo, buscou explorar as principais características, importâncias,
relações e diferenças no âmbito da Auditoria Interna e Externa. Para sua realização foram feitas buscas em fontes bibliográficas, e uma pesquisa de campo, embasada em um questionário com quatorze questões, com objetivo de explorar a opinião dos profissionais que atuam em empresas auditadas, questionando-os acerca dessas duas modalidades. Com o auxílio das fontes de pesquisas, foi
possível alcançar o objetivo geral e específicos propostos e encontrar respostas para as indagações
levantadas nessa pesquisa.
Em relação à primeira questão, de acordo com as pesquisas, identificou-se que existe relação entre a Auditoria Externa e a Auditoria Interna no que diz respeito aos meios utilizados para se
chegar à conclusão de seus exames, como exemplo o planejamento do trabalho, testes, papéis de
trabalho e emissão de relatórios.
Sobre a capacidade da Auditoria Interna de auxiliar na tomada de decisões, levantada na segunda questão, o resultado encontrado foi que: a Auditoria Interna é capaz de auxiliar na tomada de
decisões, pois seu trabalho contribui com a verificação efetiva dos processos internos das empresas,
e por conta de o auditor interno fazer parte do grupo de funcionários da organização a alta administração deposita um grau de confiança elevado em seu trabalho e as informações obtidas por ele
agregam valores nos processos decisórios, contribuindo na tomada de decisões.
Por fim, a terceira e última pergunta levantada colocou em foco: de que forma o auditor externo pode utilizar as informações obtidas pelo do auditor interno? O gráfico 3 (vide página 14),
trouxe auxílio para o resultado deste questionamento, pois os papéis de trabalho desenvolvidos
pelo auditor interno são uma importante fonte de informações para o auditor externo, sendo que a
forma adequada para ele utilizá-las é realizar uma análise para se certificar da conformidade perante
o exigido pelas normas de Auditoria. Após esse processo, o auditor externo pode dar continuidade
ao seu planejamento de trabalho com o apoio da auditoria interna; isso fará com que o auditor externo passe menos tempo coletando dados para realização de testes e os custos com seus honorários
serão decrescidos.
Dessa forma, o artigo confirma que a relação entre Auditoria Interna e Externa sempre que
possível deve existir para que ocorra uma sincronia entre ambas as partes e que a presença de uma
não descarta a necessidade da outra, complementando-se.
A combinação do resultado da pesquisa de campo com revisão bibliográfica confirma que
a Auditoria Interna trabalha para atender as necessidades da administração e a Auditoria Externa
certifica a veracidade dos fatos, ajudando na melhoria dos controles e registros ao testar e validar as
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informações. Porém para que isso aconteça a Auditoria Interna deve ter uma estrutura eficiente para
inspirar credibilidade a Auditoria Externa, contribuindo, na conjuntura de ambas, com o acréscimo
de valores às empresas auditadas.
Este artigo não teve a pretensão de esgotar o assunto pois se trata de um tema complexo, com
abordagens diversas e de suma importância para a gestão dos negócios, de forma que nesta abordagem fica evidente a necessidade de se realizar novas pesquisas com aprofundamento nesse assunto.
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EDUCAÇÃO E EXCLUSÃO BRASILEIRA - ORIGEM E CONSEQUÊNCIAS
BRAZILIAN EDUCATION AND EXCLUSION - ORIGIN AND CONSEQUENCES

João Carlos Lopes Fernandes1, Mônica Maria Martins de Souza2

RESUMO
A análise da origem da exclusão social brasileira detectou que esta surgiu na discrepância entre o
ensino culto aplicado aos primogênitos ricos destinados a gestão e ao clero contrapondo-se ao ensino
coloquial e operacional aplicado aos demais filhos ricos e destinados aos trabalhadores operacionais
- colonos e indígenas. A exclusão produzida pela desigualdade educacional se estendeu pelos
séculos e se enraizou de tal forma que os processos de nivelamento e inclusão social aplicado nas
últimas décadas não deram conta de produzir resultados significativos. Muitos projetos e programas
foram executados incluindo o modelo a promoção continuada que aumentou ainda mais a exclusão.
Foram aplicados instrumentos de inclusão que movimentaram teorias e pensadores, políticos e
governantes, mas percebeu-se que só a excelência no ensino aplicado a todos gera igualdade de
oportunidades e inclusão.
Palavras chave: exclusão social, educação inclusiva, desigualdade brasileira.

ABSTRACT
The analysis of the Brazilian social exclusion origin found that this appeared in the discrepancy
between the education service applied to the first-born rich for the management and the clergy as
opposed to the colloquial and operational education apply to other rich children and intended for
operational workers - settlers and indigenous . The exclusion produced by educational inequality
was extended through the centuries and took root in such a way that the leveling process and social
inclusion applied in recent decades not realized yield significant results. Many projects and programs
have been implemented including the Continuing Promotion model which further increased
the exclusion. inclusion instruments were applied that moved theories and thinkers, politicians
and governments, but it was noticed that only excellence in teaching applied to all creates equal
opportunities and inclusion.
Keywords: social exclusion, inclusive education, Brazilian inequality.
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1.

INTRODUÇÃO

A origem e consequências da exclusão brasileira pela educação é uma pesquisa bibliográfica,
com o objetivo de promover uma reflexão contemporânea sobre as formas possíveis de se minimizar o número dos excluídos pela desigualdade no ensino, desde a chegada dos portugueses em um
território ocupado por oito milhões de indígenas.
A justificativa é compreender como a exclusão se consolidou. O problema se estabeleceu a
partir da concessão de privilégios aos poucos que recebiam o ensino culto e compunham a cultura
elitizada contrapondo-se ao ensino operacional. A metodologia para se compreender o procedimento que se repetiu ao longo dos séculos, analisou documentos históricos e hoje constata-se o
caos na educação denunciado por fatos, e dados do ministério da Educação e cultura - MEC. A investigação significativa, instigante, faz pensar o cidadão que vive em um país que presencia em 2018
uma mudança radical nos processos educacionais, políticos e culturais pela posse de presidente de
oposição ao partido que governou por dezesseis anos deixando um país desmoralizado interna e
externamente.
Após décadas de discursos de aplicação de projetos de inclusão e promoção de igualdade,
contemporaneamente o país se depara com uma das mais altas taxas e excluídos sociais. Apesar de
sucessivos discursos políticos de igualdade a miséria promovida pela falha escancarada no ensino
desmente os discursos governamentais. O país vem ao longo de décadas desenvolvendo programas
de reintegração de diferenças socialmente e profissionalmente pelo viés as avessas da educação, pois
o nivelamento pendia sempre para o des/nivelamento. Enquanto a empregabilidade exigia profissionais cada vez mais qualificados as escolas criavam métodos e processos sempre des/construtores
da qualidade do ensino. Movimentos de iniciativa governamental, privada, voluntaria, promoveram
discussões e ações para atender estudantes menos privilegiados com discurso de inclusão, porém,
com consequências exclusivas. Considerando que o domínio do conhecimento é que posiciona os
estudantes como profissionais competitivos. A ampliação da alfabetização tanto de crianças quanto
adolescentes e adultos que promoveu a inclusão na escola, porque os alunos não eram retidos nas
séries, e como passavam sem aprender a ler e escrever a exclusão foi feira pela sociedade e pelo
mercado. Políticos, educadores e cidadãos comuns se questionaram sobre a medida assertiva para
diminuir as diferenças e promover inclusão, mas optaram pela forma mais exclusiva que foi a promoção continuada, sem pensar que as empresas precisam de operacionais de alta performance na atualidade. Apenas o conhecimento técnico/científico de qualidade posiciona estudantes, estagiários
ou recém-formados em empregos que os tornam cidadãos distintos. Não adianta criar na criança o
falso sentimento de inclusão na escola se esta não sustenta no momento em que o jovem formado
compete pelo trabalho. Não existe formas de se comprometer um professor ou exigir que exerça o
seu papel de transformador de jovens estudantes em profissionais firmes e bem posicionados se o
instrumento de ensino é permissivo e flácido.
Para a escola e assumir o papel de formadora de indivíduos em cidadãos, de alunos em pensadores, executores e líderes, ela precisa se instrumentalizar metodologicamente. Sem isso não há
Ongs – organizações não governamentais que possam reduzir o a exclusão e não há estratégia governamental que reduza pobreza. O método transformador de miseráveis em cidadãos conscientes
críticos e produtivos é o conhecimento. O estudante brasileiro é capaz de se tornar cidadão se lhe for
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dada a oportunidade de desenvolver a sua inteligência por métodos de ensino desafiadores. Nestes
últimos anos pesquisas foram feitas, dados foram levantados, analises foram realizadas e, identificando e comparando as prospecções e progressos, contabilizou-se despesas e registrou-se fracassos.
No percurso das experiencias vivenciadas nos projetos de ensino com progressão continuada sem
mérito de aprendizagem verificou-se consequências exclusivas. As prospecções de crescimento do
desenvolvimento social e da inclusão, resultou em desastre, e como a consequência da decadência
da educação é a pobreza, esta deteriou-se em estado de miserabilidade, demonstrando na vida o
contrário dos dados divulgados.

2.

INSTRUMENTALIZAÇÃO DA INCLUSÃO PELO PROCESSO EDUCACIONAL

Nos últimos anos em diversas partes do mundo o povo sofre a exclusão social como consequência da desigualdade social. No Brasil ela atinge as crianças de famílias carentes e sem instrução
que deixam de estudar para trabalham e contribuir com a renda familiar. Este comportamento social
é o reflexo da desigualdade de emprego e renda. Isso promove condições precárias de saúde, higiene, moradia e alimentação. A inadequação da criança na escola, a discriminação dos diferentes, os
preconceitos diversos dentre eles o racial, sexual ou financeiro se somam ao intelectual. Ao longo da
história a exclusão se repete de forma igual ou travestida, interferindo na vida e nas relações sociais,
nas famílias, e parte principalmente da educação, na sua falta ou ineficácia. Na ausência do ensino
o indivíduo ignora as formas de construção do seu futuro promissor e sua vida adquire um estado
precário. Na infância a criança delineia a sua caminhada em direção a um futuro promissor, mas sem
a educação a exclusão é a realidade.
Para minimizar a miséria diversos programas governamentais foram implantados no Brasil na
intensão de amparar a infância e a juventude dentre elas as “bolsas” que visam manter as crianças e
os jovens na escola. Quando a criança se afasta da escola pra trabalhar ela prejudica o seu rendimento escolar porque estudar exige tempo, reflexão e dedicação. Os projetos governamentais amparam
também crianças e/ou adultos que possuem necessidades especiais e ficam à disposição das instituições de ensino, mas poucas escolas possuem estrutura ou profissionais habilitados para acolher
os alunos especiais e os ajudar. A incapacidade da escola no atendimento desestimula os estudantes
especiais a manter a sua frequência. Alguns estados como São Paulo, Recife, Porto Alegre, Minas
Gerais e o grande RJ contam com a AACD – Associação de Assistência à Criança Defeituosa, que
trabalha desde 1950 com esse público. A dedicação dos profissionais da instituição contribui com a
reabilitação dos especiais que reintegrados agregam valor a si mesmos e a familia. A integração permite que o aluno especial possa “Adaptar-se aos métodos e desenvolver o seu potencial. A Educação
Especial é vista até hoje como uma educação informal” para Simão & Simão (2004:84).
Não existindo AACD no território nacional e nem empresas similares muitas pessoas especiais
ficam condenadas a miséria e mendicância pela falta da educação. O atendimento demanda investimento financeiro para implantação e manutenção de pontos de estudos, capacitação profissional,
e adaptação institucional. Quando preparados, educados e desenvolvidos a sua contribuição social
é equivalente a de qualquer cidadão comum. Embora a educação para eles seja um direito quando
não são preparados ficam privados do seu desenvolvimento, teoricamente garantido pela lei.
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“Na lei nº. 7.853/89, a Educação Especial é considerada uma modalidade educativa
do sistema educacional, abrangendo todas as faixas etárias em seus respectivos
programas educativos, através da oferta obrigatória e gratuita em estabelecimentos públicos de ensino, e inseridos nas escolas, privadas e públicas (LEI nº. 7.853/89Art.1º. I, a-f ).

O atendimento, sem “o cunho de assistência protecionista”, foi reafirmado pelos decretos nº.
914/934 e 3.298/995. No entanto essas crianças especiais não estão livres de preconceito e exclusão.
(Decreto nº. 914, de 6 de set de 1993. Institui a Política Nacional para a Integração
de Pessoa Portadora de deficiência, e dá outras providências, Decreto nº. 914, de
6 de set de 1993. Institui a Política Nacional para a Integração de Pessoa Portadora
de deficiência, e dá outras providências e Dec nº. 3.298, de 20 de dez de 1999. Regulamenta a Lei nº.7853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre Política Nacional
para a Integração da pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências). (DECRETO nº. 3.298, de 20 dez de 1999). (MAGALI
BUSSAB PICCHI, 2002:19)”

Segundo Rogério Roque Amaro, economista, professor doutor do Instituto Superior de Ciências
do Trabalho e da Empresa - ISCTE, é falta de acesso às oportunidades oferecidas pela sociedade. Isso
implica em privação, falta de recursos ausência de cidadania, condição de participação plena na sociedade nos níveis tanto ambiental quanto cultural, econômico, político e social. Rosetta Mammarella
pesquisadora técnica da Fundação de Economia e Estatística (FEE) em Porto Alegre identifica que:
“(...) grupos e indivíduos que veem sistematicamente perdendo seus direitos de
cidadania, que se encontram carentes dos meios que possibilitam de bem-estar
social com baixíssimos rendimentos, falta de moradia, educação e saúde, e que
não encontram meios de competir em condições de igualdade” (MAMMARELLA,
2000:52-3).

A ausência do ensino não afeta apenas o cidadão comum com desemprego, baixos rendimentos, falta de locomoção, de saúde e moradia, ela exclui duplamente os indivíduos já exclusos socialmente pela sua condição especial. A falta da educação impede o sujeito de se qualificar para exercer
a competitividade restando ao cidadão o subemprego, atividades operacionais ou a humilhação da
mendicância. Existem grupos e/ou indivíduos que se acomodam na exclusão adotando ideologias
do determinismo de que rico e pobre tem seu lugar social permanente e é destinado aos descendentes. Mas é a educação que tira as pessoas do lugar do qual nasceram e as catapultam para o lugar do
seu merecimento pelo esforço em mudar de lugar no mundo.

3.

PESQUISAS E DADOS EM BUSCA DE SOLUÇÕES

A educação gera habilitação que possibilita opções profissionais, que criam condições de lazer e contribui para o conforto e auto estima, melhorias pessoais, familiares e sociais. A ausência da
educação gera dano social, pobreza, desagregação e violência devido a desesperança. A mesma
sociedade que priva o individuo da educação é a que promove a vadiagem e a miséria.
Em 2003 a Universidade de Campinas (UNICAMP) no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre,
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divulgou que entre o norte e sul do país, poucos são os esforços feitos para minimizar a exclusão.
Pesquisadores das universidades: USP, UNICAMP e PUC/São Paulo, traçaram o perfil brasileiro de
exclusão apontando sete indicadores responsáveis pelo índice da exclusão – pobreza, violência, escolaridade, alfabetização desigualdade social, desaparecimento do emprego formal, concentração
da pobreza de jovens.
Segundo estatísticas do IES – Instituições de Educação Superior, todo o país sofre com a exclusão, até mesmo o sul e o sudeste, mesmo que, com menor índice que norte e nordeste que tem 42%
das 5.507 cidades brasileiras, associadas à exclusão social. Nessas localidades vivem:
“21% da população. Apenas cidadãos de 200 municípios (3,6% do total), representando 26% dos brasileiros, residem em áreas que apresentam padrão de vida
adequado, ou seja, possuem moradias dignas, sistema de saúde que atende as necessidades básicas com qualidade. Uma parte da região nordeste é recordista em
excluídos: 72% dos 2.290 municípios apresentam problemas de exclusão. A região
norte representa 13,9% desses municípios (318), seguida pelas regiões sudeste,
com 10,4% (239), centro oeste, com 2% (45 cidades), e finalmente a região sul, com
1,6% (36) das localidades (REVISTA ÉPOCA, Ed.244, 17/01/2003, Ed. Globo).

Pela falta de investimento governamental, o índice da exclusão é histórica em partes do nordeste brasileiro. As famílias das regiões desassistidas sofrem com a falta de trabalho, problemas climáticos, falta de escolas e consequentemente educação. Nesta, como em toda sociedade, os excluídos são objeto de estudo dos teóricos que buscam justificativas e classificações. Karl Heinrich
Marx (1818/1883) filósofo e economista alemão, ideólogo do comunismo científico, organizador do
movimento proletário internacional junto com Max Weber - filho primogênito de jurista político, em
sua formação acadêmica concentrou-se nos estudos de direito, história, economia, filosofia e teologia. Dentre as suas principais obras estão: A ética protestante, O espírito do capitalismo, Economia
e Sociedade; Metodologia nas Ciências Sociais e Ensaios de Sociologia. Investigou as desigualdades
de classes, mas não definiu o conceito da origem e da manutenção desigualdade social. Os filósofos
Tomazi (1993) considerou que: para Karl Marx na sociedade não há uma classificação a priore das
classes. E que em cada sociedade é necessário analisar como historicamente essas se constituíram
considerando o modo de produção e da vida material e social. A desigualdade de classes não é
algo teórico e abstrato criado pelos autores, é uma situação real expressa no cotidiano” (TOMAZI,
1993:56). Para Marx “aos nove anos toda pessoa que deseja comer, deve trabalhar, não somente com
o cérebro, mas também com as mãos, tornando-se um trabalhador produtivo”.
Na percepção de Gadotti (2002) Marx:
“Dividiu as classes operárias em três categorias sendo: “1ª categoria - de 9 a 12 anos:
trabalho em fábrica ou domicílio restringido a duas horas”; a 2ª categoria – de 13 a
15 anos: quatro horas de trabalho; e a 3ª categoria - Seis horas, com interrupção de
uma hora para refeição e recreio” Gadotti (2002:130).

Esse sistema social pensado por Marx:
“degrada o operário transformando-o em simples instrumento de acumulação de
capital, transforma pais em comerciantes de escravos de seus próprios filhos. E a
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sociedade deve agir, para defender os direito de crianças e adultos, e não deve
permitir que crianças e adolescentes sejam empregados, e se o trabalho for inevitável, que ao menos combinem trabalho produtivo com a educação” (GADOTTI,
2002:131).

A reflexão de Gadotti é considerada criadora do conceito de classe ou situação de classe, e
esses se dão quando:
“Os indivíduos possuem interesses em comum, ou seja, provisão de bens e futuro
pessoal, todos derivados dentro de determinada ordem econômica de possibilidades de poder dispor de bens de serviços. classe é todo grupo humano que se encontra em uma igual situação. Isso significa que os indivíduos participam de uma
classe se têm as mesmas possibilidades de acesso a bens, a posição social e a um
destino comum” (GADOTTI, 2002:130).

Indiferentes aos conceitos de grupos ou de classes, o fato é que, as desigualdades sociais brasileira se iniciaram e consolidaram a partir do momento em que os portugueses invadiram o território
habitado pelos nativos e definiu quem estudava para operar e quem estudava para pensar e definir
o poder. Eles estabeleceram as diferenças, e a medida que estas foram se acomodando, constitui-se
exclusão.

4.

A DESIGUALDADE BRASILEIRA E OS PROCESSOS EDUCACIONAIS

Antes da invasão portuguesa, no Brasil não existia desigualdade social. As tribos viviam e conviviam em suas disputas tribais, mas eram todos iguais em direitos e deveres em seus diversos dialetos.
Em 1500 quando os europeus desembarcaram, viviam no Brasil, cerca de oito milhões de indígenas,
enquanto Portugal contava com pouco mais de um milhão de habitantes. Os índios viviam em tribos
como nômades e/ou seminômades, com estilo de vida rudimentar que se assemelhava ao período
neolítico e/ou paleolítico, com ensaio e desenvolvimento das primeiras ferramentas. Distribuídos em
mais de mil tribos no território, lutavam e conviviam, com seus dialetos específicos. Cerca de 5 milhões estavam estabelecidos na Amazônia. Cristovam Colombo declarou que algumas aldeias eram
similares a cidades e tinham mais de duas mil pessoas. Os portugueses se instalaram e classificaram
a população nativa, pelo estilo de vida, como inferior e estabeleceram-se como superiores.
A chegada dos portugueses carregaram a denominação de Brasil colônia, na organização, estrutura social, e modelo de educação. As ações educativas foram realizadas pela companhia de Jesus
composta pelos padres jesuítas que registravam e relatavam a quantidade da pessoas atendidas e
das que se associavam ao cristianismo. A partir das ações educativas passou a predominar o poder
de uma minoria. A terra que era coletivamente distribuída aos oito milhões de nativos passou para o
domínio dos senhores de engenho com o seu batalhão de escravos e colonos escancarando a exclusão da maioria submetida e explorada e perseguindo ou adestrando os indígenas. Ficava definida aí
as classes sociais que se consolidaram e permaneceram.
A educação escolar era dirigida a uma minoria masculina e privilegiava os filhos primogênito dos senhores preparando-os para assumir a direção do grupo social, os negócios, a família ou a
vocação sacerdotal. Os que não apresentavam vocação religiosa, iam para a Europa e formavam a
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elite intelectual. Os demais filhos dos ricos senhores frequentavam a escola, mas esses recebiam
apenas informações da agricultura rudimentar, administração, economia, e se instruíam para operacionalizar a fazenda. A sua utilidade era a prática, necessária ao trato com os colonos, os escravos e
a produção. O ensino ministrado pelos jesuítas, era dirigida a elite financeira, mantinha a estrutura
socioeconômica e cultural. A educação visava por um lado, manter a elite e por outro, preparar para o
trabalho – operacionalizar, e criar a servidão cristã. Atingiu indígenas, colonos e brancos e era vetada
para as mulheres. Criou também a separação social por raça, ignorando que a raça é apenas uma - a
humana e não é definida pela cor da pele.
A restante da população foi delegada a exclusão.
Tomazi (1993) explica que:
“(...) as desigualdades sociais ocorrem em toda a sociedade de diversas formas
e que: “A vida de um analfabeto é uma interminável caminhada de envergonhamento, e exclusão social”. As desigualdades educacionais alimentam a pobreza e
o analfabetismo realimentam outras desigualdades em outros níveis. A sociedade brasileira é um espaço para pessoas que possuem conhecimento e dominam a
educação escolar, sem escolaridade o indivíduo é excluído do seu dever e direito
a cidadania. A presença da educação perpetua as pessoas no poder, a ausência
dela exclui socialmente as pessoas da sociedade e as insere na miséria, impedindo-as de se profissionalizarem e se tornarem protagonistas da própria vida (TOMAZI,
1993:67).

Para Antônio Gramsci (1891-1937), pensador, militante comunista italiano que ajudou a fundar o partido comunista esclarece que:
“A multiplicação de escola profissional, tende a eternizar as diferenças tradicionais;
mas, dado que ela tende, nestas diferenças, a criar estratificações internas, faz nascer à impressão de possuir uma tendência democrática”. Fazer crescer a oferta de
escola profissionalizante não é por exemplo: “(...) operário manual e qualificado,
camponês e agrimensor ou pequeno agrônomo, e outros. Mas a tendência democrática, intrinsecamente, não pode consistir apenas em um operário manual se
torne qualificado, mas em que cada “cidadão” possa se tornar “governante” e que
a sociedade o coloque, ainda que “abstratamente”, nas condições gerais de poder
fazê-lo: a democracia política tende a fazer coincidir governantes e governados (no
sentido de governo com o consentimento dos governados), assegurando a cada
governado a aprendizagem gratuita das capacidades e da preparação técnica geral
necessárias ao fim de governar” (GADOTTI, 2002:140-141).

Uma herança positiva da invasão brasileira pelos portugueses é a atual oferta da formação técnica aos jovens brasileiros. Dos cursos eles saem preparados para o trabalho técnico, o que contribui
para a inclusão do jovem com o primeiro emprego.
“(...) o tipo de escola que se desenvolve como escola para o povo não atende mais,
nem sequer a conservar a ilusão, já que ela cada vez mais se organiza de modo
a restringir a camada governante tecnicamente preparada, num ambiente social
político que restringe ainda mais a “iniciativa privada” no sentido de fornecer esta
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capacidade e preparação técnico-política, de modo que, na realidade, retorna-se às
divisões em ordens “juridicamente” fixadas e cristalizadas ao invés de superar as divisões em grupos: a multiplicação das escolas profissionais, cada vez mais especializadas desde o início da carreira escolar, é uma das mais evidentes manifestações
desta tendência” (GADOTTI, 2002:140-141).

A educação para todos capaz de gerar oportunidades ao alcance de toda a população ficou
frustrada pelo caminho da ideologia dos professores sacerdotes da educação. Esta, sendo um processo para se fazer com quatro pilares, escola, governo, comunidade e o indivíduo, cada um fazendo
a sua parte, não se aplicou. O governo não entrou com a sua responsabilidade legal de oferecer
condições de saúde educação e segurança. A comunidade exerceu o seu papel social de solidariedade, acolhimento, compromisso social e vigilância, mas isso não foi suficiente para atender a todos.
E o indivíduo faltou folego para exercer a sua função de cidadão não se acomodando à situação
de excluído. Poucos conseguiram vencer as dificuldades e esforçando-se melhoram suas condições,
estudando para se transformar em sujeito consciente e crítico. E na ausência desta possibilidade a
exclusão se instalou.

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, a origem da exclusão social brasileira de acordo com a análise se deu pelo estilo da educação no início da ocupação brasileira pelos portugueses. A melhoria desta situação foi insuficiente
para a reconstrução do processo inclusivo via escola, não se conseguiu suficiente esforço e trabalho
conjunto dos quatro pilares. Assim a situação consequente da iniciativa educacional jesuítica e governamental com privilégios para ricos e pessoas do sexo masculino predomina. A exclusão expandiu, por mais projetos inclusivos que se tenha criado junto às escolas. Tanto os recursos públicos
quanto ONGs – organizações não governamentais e associações de iniciativa particular voluntária
foram insuficientes e ineficientes para sanar a quantidade dos excluídos contemporâneos.
As comunidades carentes cresceram da noite para o dia com as escolas com progressões continuadas, crises econômicas que geraram desemprego e perda de renda. Um novo modelo de escola
com mais atenção do governo responsável não despontou e a comunidade e o indivíduo sem incentivo social e familiar não foi capaz de nas periferias, zonas rurais manter desperta a conscientização
cidadã. Assim, a inclusão que venceria a expansão da exclusão permaneceu utópica. É sabido que os
pilares do processo inclusivo pela educação reduziria a exclusão da população contemporânea, mas
as ações permaneceram nos ideais de voluntários sem recursos e sem poder.
A pesquisa provocou reflexão acerca da necessidade da mudança nos processos educacionais,
políticos e culturais e na implantação de ações justas de inclusão e não apenas de discursos políticos
de igualdade. Os processo de nivelamento exigem pulso firme e professores renovados em escolas
comprometidas com os movimentos educacionais, sem progressão continuada, pois só o conhecimento solido e responsável pode gerar cidadãos conscientes e críticos transformadores da própria
vida e a de suas comunidades.
Só com o estudo se constrói inclusão, esta requer consciência, participação social e governamental para se consolidar e permanecer.
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OS IMPACTOS DO CÓDIGO DE DEFESA NO COMPORTAMENTO DO
CONSUMIDOR
THE IMPACTS OF THE DEFENSE CODE ON CONSUMER BEHAVIOR

Carlos Roberto Miranda1

RESUMO
O presente artigo apresenta: Os Impactos do Código de Defesa no Comportamento do Consumidor.
No primeiro capítulo será abordado o estudo do Código de Defesa do Consumidor, sua história e de
que forma a criação dessa lei foi benéfica aos consumidores. O Código de Defesa do Consumidor
dispõe de leis que protegem e defendem os consumidores e lhes assegurem de seus direitos, com
uma das finalidades de instruir a forma de consumo e a incumbência que tal fornecedor tem para o
consumidor final, gerando uma conduta transparente aos fornecedores que o seguem. No desenrolar
do artigo serão abordados o conceito de consumidor, fornecedor, produtos e serviços, os direitos do
consumidor, estrutura do código de defesa do consumidor e princípios gerais do código de defesa
do consumidor. No segundo capítulo serão apresentados os principais fatores que influenciam o
comportamento de consumo das pessoas e como esses impactam diretamente em nossas vidas.
Palavras-chave: Impactos; Código de Defesa do Consumidor; Comportamento do Consumidor.

ABSTRACT
The present article presents: The Impacts of the Code of Defense on Consumer Behavior. There is no first
chapter and addressed the study of the Consumer Defense Code, its history and in what form a creation
of the law to beneficial to consumers. The Consumer Defense Code has laws protecting and defending
consumers and their employees against their rights, with one of the purposes of education, a form of
consumption and a company that is a supplier to the final consumer, generating a transparent conduct to
suppliers who follow him. Not unfolding the article addresses the concept of consumer, supplier, products
and services, consumer rights, consumer protection code structure and general principles of consumer
protection code. In the second chapter is the presentation of the main factors that influence people’s
consumption behavior and how they impact them directly in our lives.
Keywords: Impacts; Code of Consumer Protection; Consumer behavior.
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1.

INTRODUÇÃO

Criado em 11 de setembro de 1990 e entrando em vigor em 11 de março de 1991, o Código de
Defesa do Consumidor (CDC) foi criado a partir da imposição da população, para que houvesse um
regulamento dos direitos sociais por meio da Constituição Federal de 1988, que as amparassem em
meio à redemocratização do Brasil.
O objetivo inicial desse artigo compreende em analisar o Código de Defesa do Consumidor
(CDC), como surgiu, seu papel na sociedade e impacto que trouxe para a população do Brasil na
época que foi criado.
Para esse fim, discorrerá a princípio como o Código de Defesa do Consumidor (CDC) surgiu no
Brasil, como o vínculo entre fornecedor e consumidor foi modificado, criações de órgãos públicos
que procuram promover e supervisionar as organizações a fim de proteger e fazer valer os direitos
dos consumidores.
Logo após, serão conceituados de forma bibliográfica os conceitos de Consumidor, Fornecedor, Produto e Serviços.
Posteriormente, a estrutura do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e Direitos Básicos do
Consumidor presentes na Lei nº 8.078/90.
Por fim, apresentará os impactos que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) trás ao dia-a-dia do Brasileiro, citando o artigo 49 presente no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2.

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

Para Sheth et. al. (2001), o comportamento do consumidor trata das atividades físicas e mentais realizadas por clientes que resultam em decisões e ações, como compram e utilizam produtos
e/ou serviços, bem como pagam por eles. A definição proposta de comportamento do cliente inclui
várias atividades e muitos papéis que os indivíduos podem assumir.
Segundo Sheth et. al. (2001), estudar o comportamento dos consumidores é entender os indivíduos em seu papel como clientes, saber que produtos adquirirem, como efetuam seus pagamentos e quais são suas reais experiências com eles.
Esses fatos determinam cada tipo de consumidor e se o mesmo ficaria satisfeito com os serviços e/ou produtos disponibilizados pela empresa, quais tipos de mudanças nos projetos de outros
produtos podem atrair esse tipo de consumidor.
A empresa necessita conhecer seu cliente, para fazer seus planejamentos e na tomada de decisões com o objetivo de saber se devem ou não lançar determinado produto e/ou serviço. Sheth et.
al. (2001) ainda coloca que a pesquisa sobre o comportamento do consumidor, é importante para
criar valor para o cliente e comunicar a ele esse valor.
Atualmente as empresas estão produzindo cada vez mais, fazendo mais com menos, e as que
terão sucesso serão as que conquistarem primeiramente seus clientes.
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Uma pesquisa sobre o comportamento de cada consumidor é extremamente importante e
essencial para se alcançar o sucesso desejado.
2. 1.

Conceitos de Consumidor

Conforme o C.D.C., disposto no artigo 2º. da Lei nº 8.078/90, consumidor é “toda pessoa física
ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
Para Moura (2003), consumidor é: “qualquer pessoa que contrata para consumo final, em benefício próprio ou de outrem, a aquisição ou locação de bens ou prestação de um serviço”.
Já para os autores Herman e Benjamin apud Almeida (2003) que expressam de forma mais
detalhada a apreciação jurídica de consumidor, como:
Todo aquele que para uso pessoal, de sua família, ou dos que se subordinam por
vinculação doméstica ou protetiva a ele, adquire ou utiliza produtos, serviços ou
quaisquer outros bens ou informação colocados à sua disposição por comerciantes ou por qualquer outra pessoa natural ou jurídica, no curso de sua atividade ou
conhecimento profissional.

Othon Sidou (1977) apud Filomeno (2005) definem consumidor como:
Qualquer pessoa natural ou jurídica, que contrata, para a sua utilização, a aquisição
de mercadoria ou a prestação de serviço, independentemente do modo de manifestação de vontade, salvo quando a lei exigir expressamente, ou seja, utilizar, consumir um produto ou serviço para uso próprio, sem intenção de ser intermediário,
fornecedor do produto consumido.

2. 2.

Conceitos de Fornecedor
Em seu estudo, Nunes (2005) estabelece fornecedores como:
Pessoas jurídicas públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, com sede ou não
no País, as sociedades anônimas, as por quotas de responsabilidade limitada, as sociedades civis, com ou sem fins lucrativos, as fundações, as sociedades de economia
mista, as empresas públicas, as autarquias, os órgãos da Administração direta etc.”

Conforme Moura (2003), na acepção que foi concedido pelo C.D.C. ao definir fornecedor sobressai três ordens de fornecedores:
O fornecedor real, compreendendo o fabricante, o produtor e o construtor; o fornecedor presumido assim entendido como o importador de produtos industrializados ou in natura e o fornecedor aparente, isto é, aquele que aplica seu nome ou
sua marca no produto final.

2. 3.

Conceitos de Produtos

Presente no artigo 3º, §1º, do C.D.C. estabelece que “produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial”.
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Dispõem no Código Civil em seus artigos 79 e 82 as definições mais amplas referente a bens
móveis e imóveis:
São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente.
São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força
alheia, sem alteração da substância ou destinação econômico-social.

Conforme Filomeno (2001), produto define-se como: “qualquer objeto de interesse em dada
relação de consumo, e destinado a satisfazer uma necessidade do adquirente, como destinatário
final”.
2. 4.

Conceitos de Serviços

A definição de serviços está exposta no artigo 3º, §2º, do C.D.C., tal como sendo: “qualquer
atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhistas”.
Para Nascimento (1991), “serviço é a prestação de atividade, é o laborar em favor de outrem”.
2. 5.

O novo contexto do consumidor

É fundamental que se conheça mais e melhor o consumidor, que vive constantemente mudando seus comportamentos.
O acesso à informação determinou uma grande mudança nesse comportamento.
Segundo Mainardes (2006), devido à internet, os consumidores além de receberem uma enorme quantidade de informações, através das mais variadas fontes e dos quatro cantos do mundo, a
velocidade com que esses dados chegam até seu conhecimento, é cada vez maior.
Ainda segundo Mainardes (2006), associada a essa comunicação imediata, online, temos os
avanços relacionados à abertura dos mercados. Podemos comprar na esquina de casa ou em qualquer país, ou seja, o que varia é o tempo da entrega dos produtos.
O consumidor se tornou de uma forma extremamente rápida um ser muito instruído, bem informado, exigente, com gostos diversos e com muitas opções na hora de comprar, envolvido numa
economia totalmente globalizada.
A abertura remota das importações no Brasil teve inicio em 1990 e o auge da internet se consagrou a mais de dez anos. Hoje todos nós temos acesso livre a tudo praticamente, que qualquer
lugar e o tempo todo.
Mainardes (2006) afirma que:
Este contexto trouxe mais respeito, cuidado e responsabilidade por parte das empresas com o consumidor, desencadeando mudanças na mídia, nos hábitos de
consumo, nas relações comerciais e institucionais. Tornou-se muito mais difícil vender para este cidadão mais exigente e preparado. Acima de tudo, ele não pode, não
deve e não admite mais se sentir enganado.
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O consumidor de hoje caso se sinta prejudicado, pode ser amparado por especificas leis que
tratam dos direitos do consumidor, contando com o apoio dos órgãos competentes na prática da
defesa do consumidor.
2. 6.

Direitos Básicos do Consumidor

Atualmente existe uma regra geral de conduta das empresas para com seus clientes. Isto pode
ser explicitado no artigo 4º. do C.D.C. que diz:
A Política Nacional das Relações de Consumo 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, atendidos os seguintes princípios: (a) principio da vulnerabilidade; (b) da adequação do binômio; (c) da
boa fé objetiva; (d) da solidariedade: (e) da informação: (f ) da responsabilidade civil
objetiva e (g) do acesso à justiça, entre outros. O artigo 4º., inciso I trata do princípio
da vulnerabilidade dos consumidores, foi através deste inciso que deu origem ao
código, pois ele trata da vulnerabilidade técnica, ou seja, da falta de informação sobre o produto e/ou serviço. E também da vulnerabilidade fática, vale dizer, quando
o consumidor precisa de um serviço que só pode ser prestado por um fornecedor,
bem como da vulnerabilidade econômica porque, em regra, o consumidor tem
menos recursos que o fornecedor (VERGARA, 2003, p. 38).

a. Principio da adequação do binômio segurança e qualidade
Exige que o produto e/ou serviço seja seguro, ausente de riscos e eficaz, correspondendo aos
anseios dos consumidores, obrigando os fornecedores a não lançar no mercado produtos e/ou serviços defeituosos. Caso isso ocorra, e der causa a um acidente de consumo, responderá pelo acidente.
Só não responderá se acaso conseguir provar se seu produto não padece de defeito. Ao consumidor,
basta a chamada “prova de primeira aparência”, que permite um juízo de probabilidade. Tal media
orbrigou as empresas a fazerem o recall, ou seja, chamar o consumidor para sanar a falha do produto
ou serviço oferecido pelo fornecedor. (Vergara, 2003).
b. Principio da boa-fé objetiva:
Segunda Vergara (2003), esse princípio determina que ambas as partes ajam com honestidade
antes, durante e depois do contrato.
A boa-fé é recíproca, tanto para o fornecedor quanto para o consumidor. O fornecedor tem
que agir como uma pessoa proba, respeitando os legítimos interesses e expectativas do consumidor
quanto ao produto e/ou serviço oferecido sem causar lesão moral ou física. O consumidor também
tem de prestar todas as informações solicitadas, por exemplo, pelos planos de saúde e seguro de
carros, entre outros, antes de fechar o negócio com o fornecedor. (Vergara, 2003).
c. Princípio da solidariedade
Considera que todos que participam da cadeia de eventos respondem solidariamente. O
C.D.C. permite que o consumidor acione o fornecedor mais próximo.
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d. Princípio da informação
É o dever que tem o fornecedor de dar informações claras, corretas e precisas sobre o produto
a ser fornecido e/ou serviço a ser prestado ou contrato a ser firmado. (Cavaliere Filho, 2000).
e. Princípio da responsabilidade civil
Objetiva do fornecedor desconsidera o elemento culpa, pois é um conceito subjetivo. O consumidor tem de provar que o dano foi causado pelo produto e/ou serviço e o fornecedor tem de
provar que não houve nexo casual.
f. Princípio de acesso à Justiça
Consiste no direito que se reconhece a todo cidadão de obter a prestação jurisdicional.
O Capítulo III do C.D.C. dispõe o artigo 6º. que define os Direitos Básicos do Consumidor, como
sendo:
I.

a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II.

a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços,
asseguradas à liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III.

a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem;

IV. a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos
ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos e serviços;
V.

a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais
ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente
onerosas;

VI. a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos
e difusos;
VII. o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação
de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a
proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a
seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
IX. (Vetado);
X.

a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Alguns destes direitos citados acima são reconhecidos pela Organização das Nações Unidas
(ONU), por intermédio da Resolução n° 32/248, de 10/04/1985, e também pela International Consumers (CI), que é a confederação mundial de grupos de consumidores que está presente em 120
países e sua sede fica localizada em Londres.
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Os procedimentos interno das empresas devem estar alinhados com o direito do consumidor,
pois a utilização prática das normas expressas na lei deve ser seguida pelas empresas interessadas
em preservar os direitos de seus consumidores.
Destacam-se entre outros procedimentos, destacados no C.D.C.:
•• Fornecedor é obrigado a fazer advertências sobre os riscos que os produtos possam causar
aos consumidores. Portanto, todas as informações devem ser transmitidas aos consumidores. Esse artigo obrigou as indústrias de cigarro, por exemplo, a alertar seus consumidores,
no maço de cigarros, sobre os riscos que o fumo acarreta;
•• Informações ou comunicação publicitária obrigam o fornecedor a cumpri-las. Portanto, os
consumidores podem exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta,
apresentação ou publicidade dos produtos e/ou serviços. Sempre que o anuncio for capaz
de induzir o consumidor a erro, mesmo que esta não seja a intenção do anunciante, caracterizada estará à publicidade enganosa, passível do que dispões o C.D.C.
•• O fornecedor na publicidade de seus produtos e/ou serviços manterá em seu poder os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Se a empresa anunciar
que é líder no mercado, então ela deverá ter dados técnicos para comprovar tal liderança;
•• Os serviços só podem ser executados com orçamento prévio, do qual devem constar valores
da mão de obra e dos materiais, as condições de pagamento, bem como as datas de início e
término do mesmo. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo
de 10 (dez) dias, contados de seu recebimento pelo consumidor;
•• O consumidor tem o prazo de 07 (sete) dias para trocar os produtos comprados fora do
estabelecimento comercial, ou seja, compras por telefone ou pela internet. Também tem o
direito de receber como amostra grátis tudo que lhe for fornecido sem sua solicitação;
•• O consumidor tem direito a desconto promocional se quitar o pagamento da venda a crédito;
•• O prazo para reclamar pelos vícios de produtos não duráveis é de 30 (trinta) dias e de produtos duráveis é de 90 (noventa) dias. Produtos não duráveis exaurem-se no primeiro momento de uso, por exemplo, materiais de limpeza, comida, etc. Produtos duráveis são os que
têm uso reiterado e não se exaurem no primeiro momento de uso, tais como, carro, roupa,
eletrodomésticos, etc.

3.

FATORES QUE INFLUENCIAM O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

Para Kotler (2006) todos os profissionais de marketing devem ter conhecimento do comportamento de consumo, isso vale tanto para teoria como na prática.
Com base nisso, podemos concluir que atualmente é importante, conhecer, estudar e monitorar frequentemente o comportamento dos consumidores, dessa forma é possível detectar ameaças
e novas oportunidades no mercado.
“O comportamento do consumidor engloba o estudo de o que compram, por que compram,
quando compram, onde compram, com que frequência compram e com que frequência usam o que
compram” (SCHIFFMAN, KANUK, 2000, p. 5).
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Entre os principais fatores que influenciam na decisão final do consumidor, tanto no mercado
de negócios como no de consumo estão: os fatores de mercado, culturais, determinantes sociais,
condições pessoais e psicológicas (Dias, 2003).
3. 1.

Fatores de Mercado

De forma geral, em relação às atitudes e preferências dos consumidores, o mercado tem grande influência sobre. O fator econômico do país muda a disposição de comprar dos consumidores.
Fatores como níveis de emprego, disponibilidade de crédito para consumo, salários, oferta de
produtos, entre outros, acabam sendo determinantes na hora da compra, gerando um clima de pessimismo ou otimismo nos consumidores, refletindo sempre em atitudes desfavoráveis ou favoráveis
de compra (Dias, 2003).
O mercado e o clima econômico podem apresentar danos tanto para quem vende como para
os consumidores, que acabam deixando de adquirir seus produtos de preferencia devido às altas
inflações e devido à crise.
Um grande influenciador do consumo de bens também é a tecnologia, que causou a diminuição do ciclo de vida dos produtos. Isso tornou o mercado altamente competitivo, alertando as empresas sobre a importância de considerar a evolução tecnológica antes de lançarem seus produtos.
A tecnologia de forma geral tem tornado os clientes extremamente exigentes. Com o acesso
instantâneo as informações sobre produtos, empresas e notícias, os clientes tornam-se mais seletivos em suas escolhas, gerando mais preferencias, sofisticação, necessidades, diversidade de gostos
e expectativas durante seu consumo, o que gera certa customização das suas necessidades, fazendo
com que as empresas sejam mais especificas quando se trata de cliente (Dias, 2003).
3. 2.

Fatores Culturais

Nos hábitos de consumo dos consumidores, a cultura exerce um enorme poder de influencia, ou
seja, uma mistura de crenças e valores criados pela sociedade, que vem passando de geração a geração
e reforçada por instituições como escolas e igrejas (DIAS, 2003). A preferência de uma pessoa por ler
ou assistir televisão, o modo de se vestir, estilos musicais, tudo isso são valores de uma cultura pessoal.
“A cultura é o principal determinante dos desejos e do comportamento de urna pessoa. O
comportamento humano é em grande parte adquirido” (KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p. 120).
A personalidade de uma sociedade assimilando e evidenciando aprendizados, percepções,
valores e preferências de uma sociedade ou organização é vista como convívio cultural.
Incluem-se nela grupos com modos de comportamento próprios e classe social, que são pessoas com interesses, valores e comportamentos similares.
Para Kotler e Armstrong (2003) a classe social não é determinada exclusivamente por um fator,
ela é determinada através de uma combinação de ocupação, renda, riqueza, instrução, entre outras
variáveis. Em alguns sistemas sociais, os membros das diferentes classes sociais são educados para
exercerem determinados papéis e não podem mudar sua posição social.
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3. 3.

Fatores Sociais

Os grupos sociais modelam o comportamento dos indivíduos desde a infância. E o comportamento humano é determinado em grande parte pelo seu convívio dentro desses grupos. Quando,
essa ligação começa a se tornar explicita chamamos esse grupo de grupo de referência (DIAS, 2003).
Dentro dos fatores sociais uma das principais variáveis sociais são os grupos de referência,
segundo Kotler e Keller (2006) esses são aqueles que exercem algum tipo de influência direta ou
indireta na vida dos consumidores. Aqueles que exercem uma influência diretamente na vida dos
consumidores são chamados de grupos de afinidade e dividem-se em:
•• primários (família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho);
•• secundários (grupos religiosos e profissionais de classe).
Para Kotler e Keller (2006), os consumidores podem ser influenciados também por outros grupos que não pertencem, são os grupos de:
•• aspiração (grupos onde a pessoa espera pertencer);
•• dissociação (grupos com valores ou comportamentos que a pessoa rejeita).
Dentre os grupos de referência, salienta-se que talvez o grupo familiar seja o mais importante
determinante de comportamento do consumidor, devido à estreita e contínua interação entre os
seus membros.
Kotler e Keller (2006) afirmam que na vida dos consumidores podem existir dois tipos de família:
•• orientação (consiste em pais e irmão);
•• procriação (cônjuge e filhos).
Para Kotler e Keller (2006) as pessoas ao longo de suas vidas participam de inúmeros grupos, e
a posição que exerce em cada grupo pode ser definida em termos de papéis e status. Dependendo
da atividade que uma pessoa possui ou desenvolva ela possui mais status que outras, sendo assim as
pessoas escolhem produtos que comunicam seus papéis e status na sociedade.
3. 4.

Fatores Pessoais

Segundo Kotler e Keller (2006) esses fatores interpretam as características pessoais de cada individuo, ou seja, momentos de vivencia de um indivíduo, experiências passadas ou atuais, influenciando
nos seus hábitos e tomadas de decisões de consumo. Os elementos que formam esses fatores são:
•• Idade e estágio do ciclo de vida: necessidades e desejos dos indivíduos se transformar no
decorrer da vida, definindo alguns estágios pelos quais as famílias influenciam a capacidade
de satisfação de um indivíduo.
•• Ocupação: trata-se da profissão exercida pelos consumidores, caso que influencia diretamente em seus respectivos padrões de consumo.
•• Condição econômica: patrimônio, renda disponível, investimentos, créditos que atingem diretamente as escolhas de compra dos consumidores.
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ciam a produtos e serviços específicos, induzindo os consumidores a comprarem de acordo
com o posicionamento da marca no mercado.
•• Personalidade: cada indivíduo tem uma personalidade própria, que determina e influencia
seu comportamento de compra. É um elemento importante que pode definir correlações
fortes entre certos tipos de personalidade e escolhas de consumo.
Para Dias (2003) no ciclo de vida os principais estágios são os solteiros e viúvos, casais com e
sem filhos. Se for considerado o tipo de produto e/ou serviço que cada ciclo familiar pode consumir,
é recomendável considerar o fator idade.
3. 4. 1. Classes sociais e Estilos de Vida
Segundo Karsaklian (2000), as modernas sociedades buscam algo além da visão de produtos
quanto a necessidades, pois já não é mais o valor de uso o que interessa, mas sim o valor-símbolo.
Certos objetos de consumo assumem sentido somente quando são feitos dentro de um contexto social. Seria como as diferentes classes sociais. Muitas empresas necessitam e usam dessas
diferenças para montar suas estratégias.
Em seu sentido mais amplo, uma classe social é uma divisão relativamente homogênea e permanente de uma sociedade, no seio da qual é possível classificar indivíduos ou famílias que compartilham valores, modos de vida, interesses e comportamentos de consumo (DUSSART, 1983 apud KARSAKLIAN, 2001).

Consumidores da classe baixa normalmente avaliam produtos de acordo com sua utilidade,
se são resistentes, se rendem e se trazem conforto, não optam por estilos, dessa forma sempre estão
influenciados a conhecer uma diversidade de produtos novos e estilo.
3. 5.

Fatores Psicológicos

São várias as teorias que tentam explicar o comportamento psicológico dos consumidores.
Entretanto, todas elas partem do mesmo ponto, onde o ato de compra é estimulado por uma motivação que atende uma necessidade e dessa forma, desperta um desejo, “o qual será atendido de
forma especifica, determinada pelas preferencias, que estarão diretamente relacionadas ao autoconceito” (DIAS, 2003, p. 70).
Os fatores psicológicos que podem influenciar no comportamento dos consumidores são:
•• Motivação: trata-se do desejo que direciona os consumidores à ação de satisfazer suas reais
necessidades e desejos através de escolhas de produtos e serviços.
•• Percepção: processo em que a pessoa seleciona, estrutura e decifra as informações recebidas. A percepção depende não só de estímulos físicos, mas também da compreensão da
relação desses estímulos com as necessidades presentes naquele momento.
•• Aprendizagem: conhecimento adquirido pelo consumidor através das suas experiências.
Pode ocasionar mudança de comportamento devido uma experiência passada.
•• Crenças e atitudes: o posicionamento psicológico, positivo ou negativo do consumidor diante das escolhas de consumo.
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Os fatores de mercado, pessoais e sociais são essenciais para classificar o cliente e conhecer
suas motivações, além de serem pouco mutáveis, entretanto são ineficientes quando é preciso influenciar as atitudes dos clientes nos diversos estágios de compra.
Durante uma compra, segundo Festigner (apud DIAS, 2003, p. 77), há um “conflito que se estabelece no processo cognitivo associado ao comportamento de compra” chamado dissonância cognitiva.
Um exemplo comum acontece:
Quando consumidores se comprometem — dão um sinal em dinheiro ou fazem
uma ordem de pagamento por um produto, especialmente um produto caro, corno um carro ou um microcomputador — frequentemente eles começam a sentir
dissonância cognitiva quando pensam nas qualidades singulares e positivas das
marcas que não foram escolhidas (foram deixadas “de lado”). (SH1FFMAN; KANUK,
2000, p. 193).

Por muitas vezes, o cliente busca apoio social para a decisão tomada ou através de meios psicológicos para validar sua compra. Assim, isso explica a reação de muitos clientes no pós-compra. “O
consumidor pode racionalizar a decisão como sábia, buscar anúncios que apoiem a escolha (ao mesmo tempo em que evita os anúncios dos concorrentes que criam dissonância), tentar “vender” para
os amigos os aspectos positivos da marca, ou buscar apoio em proprietários sabidamente satisfeitos”
(SCHIFFMAN; ICANUK, 2000, p. 193).
Os profissionais de marketing tem se dedicado de forma intensiva para evitar essa dissonância
pós-compra, já que é na referência boca a boca que eles conseguem mais clientes e, cliente insatisfeito gera uma propaganda negativa para empresa (DIAS, 2003).
Por isso, os profissionais de marketing dessa área incluem informações de grande relevância
no produto ou serviço, pois, geralmente, é ai que eles buscam informações para resolver sua dissonância.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo apresentou como propósito inicial conhecer e possuir melhor entendimento sobre o
Código de Defesa do Consumidor (CDC), entender o motivo pelo qual foi criado, captar os benefícios
que os consumidores tiveram através da criação dessa lei, quais foram os impactos trazidos pelo código para os fornecedores com intuito de que pudessem se enquadrar nas normas e satisfazer seus
consumidores finais.
Inicialmente não foi fácil colocar em prática as normas estabelecidas pelo código, ouve resistência, um exemplo que pode ser citado são as instituições bancárias, que não seguiam as normas
até meados 2006, no entanto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal fez com que seguissem as
leis presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é uma lei nova em comparação a tantas outras, mas
foi uma grande conquista que os consumidores conseguiram adquirir, resguardando seus direitos.
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No entanto, ainda se tem muito a melhor, existem muitas empresas que não cumprem as leis estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), diante disso, os órgãos públicos especializados
em fiscalizar tais empresas precisam ser mais enérgicos e estar sempre de olho em empresas que
possuem um volume alto de reclamações.
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UMA ANÁLISE DOS SISTEMAS FLEXÍVEIS DE MANUFATURA E LINHAS
TRANSFERS
AN ANALYSIS OF FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS AND TRANSFER LINES

Yan Matheus Toledo

RESUMO
A atual situação do mercado econômico mundial é caracterizada por tendências como o aumento
da diversidade e variedade de produtos, pequenos e médios volumes de produção, a redução do
ciclo de vida dos produtos no mercado, o desenvolvimento de novos produtos, as rápidas mudanças
tecnológicas, a demanda prevista e os curtos tempos de entrega desses produtos. Com isso, houve
uma tendência de aperfeiçoamento dos sistemas produtivos buscando novas tecnologias que
permitam a flexibilização da produção a fim de explorar as oportunidades frente a um clima de
incertezas. O objetivo deste artigo é oferecer uma revisão conceitual sobre Sistemas Flexíveis de
Manufatura (FMS) e Linhas Transfers.
Palavras chave: Linhas Transfers; Sistemas Flexiveis de Manufatura; Manufatura.

ABSTRACT
The current situation of the global economic market is characterized by trends such as increasing diversity
and variety of products, small and medium production volumes, shortening the life cycle of products on
the market, developing new products, rapid changes anticipated demand and the short delivery times
of these products. As a result, there was a tendency to improve production systems by seeking new
technologies that would allow production flexibility to exploit opportunities in the face of uncertainties.
The objective of this article is to offer a conceptual review on Flexible Manufacturing Systems (FMS) and
Transmission Lines.
Keywords: Transfers Lines; Flexible Manufacturing Systems; Manufacturing.
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1.

INTRODUCÃO

As novidades tecnológicas da informática abrem grandes oportunidades para as empresas (e os
países) em condições de aproveitar as novidades oferecidas por estas novas tecnologias. Para outras
empresas, entretanto, o ritmo acelerado da mudança tecnológica pode ser um problema. As atuais tendências mostram uma polarização, cada vez maior, entre as empresas capazes de adaptarem-se, com
excelência, à nova era da informatização da produção e as que não podem fazê-lo. Além disso, as novas
características do mercado - caracterizadas pela diminuição do tempo de inovação, crescente aumento
da diversidade dos produtos, diminuição dos tamanhos dos lotes de produção e maior exigência em
relação à qualidade. A produção, que antes era idealizada como um objeto do planejamento operacional, passou a ser considerada como um fator importante para a elaboração de estratégias de negócio.

2.

REVISÃO
a. O que é um sistema flexível de Manufatura?

Os tradicionais sistemas de manufatura geralmente possuem o fator flexibilidade um tanto
quanto limitado, no entanto, esse requisito é de fundamental importância para as empresas que desejam atender as exigências dos consumidores e, ao mesmo tempo, manterem-se competitivas no
mercado. Em função disso, surgem os Sistemas Flexíveis de Manufatura que têm apresentado uma
resposta adequada para atender tais necessidades, necessidades, pois permitem a integração de
diversas tecnologias no processo e a produção de diferentes tipos de produtos em volumes médios
e baixos de maneira eficiente a aumentar a produtividade da organização.
Em um sistema flexível de manufatura a unidade de controle é o componente responsável
pela execução da estratégia de controle especificada. A interação da unidade de controle com os
outros componentes ocorre através de uma rede de comunicação de dados, onde as tarefas que
cada um deve realizar são enviadas em forma de mensagens/sinais de comandos, e as condições
das tarefas de cada componente são recebidas em forma de mensagens de estado. Assim as tarefas
destes componentes são comandadas e monitoradas pela unidade de controle com o objetivo de se
cumprir um plano de produção previamente estabelecido. Nesse contexto, um elemento essencial
de integração entre os sistemas é o computador. Por meio de redes, um computador central, rodando um software SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) é capaz de se comunicar com o
processador de cada elemento do processo produtivo (CLPs, CNCs, robôs, elementos transportadores etc.), de modo a coordenar todas as operações com o objetivo de produzir peças de acordo com
especificações previamente estabelecidas. Comunicando-se com os equipamentos e controladores
locais de cada elemento do FMS, o SCADA é capaz de colher dados, alterar valores de referência (set-points) dos processos, comandar a troca de programas e iniciar e interromper tarefas. Um sistema
SCADA pode possuir três funções básicas, de acordo com o grau de complexidade do sistema:
•• Supervisão: o sistema SCADA apenas monitora o processo, colhendo e processando dados
e gerando gráficos, relatórios etc. e exibindo-os ao usuário.
•• Operação: nesse caso, o SCADA funciona como um painel de controle para interação com
o operador. É possível ligar e desligar equipamentos, mudar o modo de operação desses
alterar parâmetros de controle de um processo.
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•• Controle: o sistema atua diretamente sobre os sistemas por meio de sinais de entrada e
saída, sem depender de um nível intermediário composto de CLPs. Dessa forma, o processamento é realizado remotamente pelo SCADA.
Os tradicionais sistemas de manufatura geralmente possuem o fator flexibilidade um tanto
quanto limitado, no entanto, esse requisito é de fundamental importância para as empresas que desejam atender as exigências dos consumidores e, ao mesmo tempo, manterem-se competitivas no
mercado. Em função disso, surgem os Sistemas Flexíveis de Manufatura que têm apresentado uma
resposta adequada para atender tais necessidades, necessidades, pois permitem a integração de
diversas tecnologias no processo e a produção de diferentes tipos de produtos em volumes médios
e baixos de maneira eficiente a aumentar a produtividade da organização.
Em um sistema flexível de manufatura a unidade de controle é o componente responsável
pela execução da estratégia de controle especificada. A interação da unidade de controle com os
outros componentes ocorre através de uma rede de comunicação de dados, onde as tarefas que
cada um deve realizar são enviadas em forma de mensagens/sinais de comandos, e as condições
das tarefas de cada componente são recebidas em forma de mensagens de estado. Assim as tarefas
destes componentes são comandadas e monitoradas pela unidade de controle com o objetivo de se
cumprir um plano de produção previamente estabelecido. Nesse contexto, um elemento essencial
de integração entre os sistemas é o computador. Por meio de redes, um computador central, rodando um software SCADA é capaz de se comunicar com o processador de cada elemento do processo
produtivo (CLPs, CNCs, robôs, elementos transportadores etc.), de modo a coordenar todas as operações com o objetivo de produzir peças de acordo com especificações previamente estabelecidas.
Comunicando-se com os equipamentos e controladores locais de cada elemento do FMS, o SCADA é
capaz de colher dados, alterar valores de referência (set-points) dos processos, comandar a troca de
programas e iniciar e interromper tarefas. Um sistema SCADA pode possuir três funções básicas, de
acordo com o grau de complexidade do sistema:
•• Supervisão: o sistema SCADA apenas monitora o processo, colhendo e processando dados
e gerando gráficos, relatórios etc. e exibindo-os ao usuário.
•• Operação: nesse caso, o SCADA funciona como um painel de controle para interação com
o operador. É possível ligar e desligar equipamentos, mudar o modo de operação desses
alterar parâmetros de controle de um processo.
•• Controle: o sistema atua diretamente sobre os sistemas por meio de sinais de entrada e
saída, sem depender de um nível intermediário composto de CLPs. Dessa forma, o processamento é realizado remotamente pelo SCADA.
b. O Conceito e importância da flexibilidade na Manufatura.
Flexibilidade de um sistema de produção, é a capacidade de adaptação a um grande número
de mudanças. Enfatiza-se o fato que a flexibilidade na manufatura é sempre uma restrição dentro de
um domínio. Este domínio pode ser definido em termos do portfólio de produtos, processos e procedimentos, podendo ser bem compreendido por projetistas de produtos, engenheiros de produção
ou programadores. Este domínio pode ser planejado, administrado e, se bem compreendido, pode
ser expandido.
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Com respeito às incertezas ambientais, a flexibilidade na manufatura é necessária para lidar
com mudanças internas e forças externas. Os distúrbios internos incluem a quebra de equipamentos, variações nos tempos das tarefas, esperas em filas, rejeitos e retrabalhos. Forças externas referem-se usualmente as incertezas fundamentais do ambiente de competição. Tais incertezas podem
estar presentes na disponibilidade de recursos, na diversidade e preço dos produtos ou no nível de
demanda. Além disso, podem significar mudanças no gosto de consumidores, inovações tecnológicas, novas regulamentações, etc. Parece clara, portanto a importância da flexibilidade na manufatura
no que se refere às forças de uma empresa e seu papel na estratégia de competição destas.
c. Linhas Transfers.
Linhas Transfer é um sistema de manufatura na qual consiste em uma sequência predeterminada de máquinas interligadas por um sistema de transporte de trabalho mecanizado. Pode ser
entendida como uma forma de produção em série, onde vários operários, com ajuda de máquinas,
especializados em diversas funções específicas e repetitivas, trabalhando de forma sequencial, chega-se a um produto semiacabado ou acabado; ocorre quando um estabelecimento industrial com o
auxílio de máquinas transforma as matérias-primas e produtos semiacabados em produtos acabados destinados ao consumo.
Pela figura 1, podemos fazer uma comparação clara entre as linhas transfers e os sistemas
flexíveis de manufatura.
No primeiro grupo, temos as típicas linhas de produção, com máquinas dedicadas, indicadas
especialmente para a produção em massa de poucos tipos de produtos. Este tipo de processo permite
um baixo custo unitário de produção, devido à economia de escala, mas em contrapartida apresentam
uma baixa flexibilidade. Sistemas flexíveis de Manufatura associadas a controles informatizados (CAE,
CAD, CAM), oferecem uma outra opção com mais flexibilidade que a produção em linha e menor custo
unitário que os obtidos nas produções com máquinas de propósito geral não integradas.
Figura 1 – Comparação Produção X Flexibilidade

3.

DISCUSSÕES E RESULTADOS
As empresas manufatureiras se deparam com o desafio de melhorar a produtividade, para
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enfrentar a concorrência pelo mercado mundial, que se apresenta constantemente mais exigente
quanto à qualidade, diversidade, e custos dos seus produtos. Para aliar flexibilidade com produtividade, tem-se hoje os Sistemas Flexíveis de Manufatura (FMS), gerenciados a partir de computadores.
Se apresentam grandes perspectivas para uma expansão rápida do emprego desses sistemas na
manufatura, desde que compatíveis com as novas tecnologias de gestão e trabalho.
Este trabalho apresenta uma visão geral baseada em pesquisa realizada por diversos trabalhos
que apresentam uma análise acerca dos sistemas flexíveis de manufatura e das linhas transfers. Bem
como, tendências que estão alinhadas com a evolução tecnológica e áreas que a tecnologia pode
ser aplicada.
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INTERNET DAS COISAS: O QUE É E ONDE PODE SER APLICADA?
INTERNET OF THINGS: WHAT IS IT AND WHERE CAN IT BE APPLIED?

Yan Matheus Toledo

RESUMO
O número de dispositivos conectados à rede sofreu um salto gigantesco nos últimos anos, passando
de algumas centenas para alguns bilhões. Estudos indicam que até 2020 o número de dispositivos
conectados poderá chegar a 50 bilhões1. Este fenômeno só foi possível devido ao desenvolvimento
de tecnologias como o protocolo IPV6, onde seu objetivo é caracterizar diferentes componentes
ligados à rede com IP’s distintos e oferecer uma gama maior de serviços prestados através da internet,
como, por exemplo, aplicações com dispositivos inteligentes por meio da Internet das Coisas (IoT).
A IoT terá um desenvolvimento acelerado e de mão única. Assim como a internet ganhou força no
momento que conectou computadores ligados ao redor do mundo, a IoT está surgindo como uma
nova forma de aplicações que auxiliarão os seres humanos nas tarefas do dia a dia. Este trabalho tem
o objetivo de sintetizar ideias de desenvolvimento tecnológico envolvendo IoT e o impacto disso na
sociedade atual.
Palavras-chave: IoT; Internet das coisas; redes; protocolo IPV6

ABSTRACT
The number of devices connected to the network has taken a giant leap in recent years, from a few hundred
to a few billion. Studies indicate that by 2020 the number of connected devices could reach 50 billion1.
This phenomenon was only possible due to the development of technologies such as the IPV6 protocol,
where its objective is to characterize different components connected to the network with distinct IP’s
and to offer a wider range of services provided through the internet, such as applications with intelligent
devices by through the Internet of Things (IoT).
IoT will have accelerated, one-way development. Just as the internet has gained momentum as it has
connected computers around the world, IoT is emerging as a new form of applications that will help
humans in day-to-day tasks. This work aims to synthesize ideas of technological development involving
IoT and the impact of this in the current society.
Keywords: IoT; Internet of Things; networks; IPV6 protocol

1

http://www.7wdata.be/big-data/popular-internet-of-things-forecast-of-50-billion-devices-by-2020-is-outdated/ - acessado em 02/12/2017.
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1.

INTRODUÇÃO

Há algum tempo, pessoas imaginavam como seria viver em uma casa onde pudessem realizar tarefas através de um simples toque de botão, por reconhecimento de voz ou até mesmo pela
simples presença no local. Imaginavam como seria viver em uma cidade completamente integrada, onde pudessem interagir e otimizar diversos conjuntos de sistemas interdependentes público
e privado a fim de atingir um novo nível de eficiência e efetividade. Contudo, na época, parecia ser
impossível obter esse nível de tecnologia, porém, esta realidade já não parece mais tão surreal. Com
o desenvolvimento da Internet das Coisas, onde aplicações desenvolvidas para máquinas acionam
outros dispositivos, sem, necessariamente, envolver uma interface com as pessoas, vêm se tornando
uma realidade cada vez mais presente na sociedade, sendo responsável por um volume de dados
mais significativo.

2.
2. 1.

REVISÃO
O que é a Internet das Coisas (IoT)?

A Internet das Coisas: são sistemas, no sentido amplo, interligados entre si em diferentes escalas, formando ecossistemas com componentes biológicos, materiais, urbanos – tendo em comum a
informação como substrato, que passa a fluir e estar presente literalmente em toda parte. Por isso, a
IoT é conhecida também como Internet Ubíqua, Internet de Tudo ou Internet Industrial.
Na Internet das Coisas o mundo físico é alimentado pelo digital onde os usuários promovem
consumo e produção de informações. O extraordinário potencial da IoT é o poder que confere aos
objetos de uso cotidiano de capturar, processar, armazenar, transmitir e apresentar informações. Interligados em rede, os objetos são capazes de realizar ações de forma independente e gerar dados
em quantidade e variedade exponenciais, como produto das interações.
No momento a IoT está passando por uma fase de rápido crescimento. Nos últimos 5 anos
cresceu-se 3 vezes o número de ‘coisas’ conectadas a internet além do estimado naquela época,
2014, para o ano de 2015 era de 4,9 bilhões de dispositivos conectados à internet.
Vários são os desafios e as questões que rondam o tema, uma vez que a IoT afeta a humanidade em diferentes escalas.
2. 2.

Web of Services

Webservice é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Com esta tecnologia é possível que novas aplicações possam interagir com aquelas
que já existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis.
Para as empresas, podem trazer agilidade para os processos e eficiência na comunicação entre
cadeias de produção ou de logística. Toda e qualquer comunicação entre sistemas passa a ser dinâmica e principalmente segura, pois não há intervenção humana. Essencialmente, o WebService faz
com que os recursos da aplicação do software estejam disponíveis sobre a rede de uma forma normalizada.
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Utilizando esta tecnologia, uma aplicação pode invocar outra para efetuar tarefas simples ou
complexas mesmo que as duas aplicações estejam em diferentes sistemas e escritas em linguagens
diferentes. Por outras palavras, faz-se com que os seus recursos estejam disponíveis para que qualquer aplicação cliente possa operar e extrair os recursos fornecidos pelo WebService.
O objetivo dos WebServices é a comunicação de aplicações através da Internet. Esta comunicação é realizada com intuito de facilitar a EAI (Enterprise Application Integration) que significa a integração das aplicações de uma empresa, ou seja, interoperabilidade entre a informação que circula
numa organização nas diferentes aplicações como, por exemplo, o comércio eletrônico com os seus
clientes e seus fornecedores.
2. 3.

Padrão 1451

A norma IEEE 1451 recebe o nome de “Standard for a Smart Transducer Interface for Sensors
and Actuators - Common Functions, Communication Protocols, and Transducer Electronic Data Sheet
(TEDS) Format”, ou em Português, “Padrão para Interface de Transdutores Inteligentes para Sensores
e Atuadores - Funções Comuns, Protocolos de Comunicação, e formato do Transducer Electronic Data
Sheet (TEDS)”. A norma introduz o conceito de transducer interface module (TIM) e de network capable application processor (NCAP). O TIM é um módulo que contém TEDS, a interface lógica para o
transdutor, o conversor analógico-digital (ADC) e, em muitos casos, o transdutor em si. O TIM, dependendo da complexidade da aplicação pode conter de um até vários sensores e/ou atuadores. Por sua
vez, um NCAP é o conjunto de hardware e software que fornece a função de ligação entre os TIMs e a
rede do usuário, atuando na conversão ou outra função de processamento dos dados. TIMs e NCAPs
são conectados por uma interface física especificada por um outro membro da família IEEE 1451.
Na IEEE 1451, um transdutor é denotado como inteligente quando atende a três requisitos
básicos:
•• E descrito por Transducer Electronic Data Sheets (TEDS) que são passíveis de serem lidas por
computadores;
•• O controle e os dados associados ao transdutor são digitais;
•• Gatilhos, status e sinais de controle são fornecidos para apoiar o bom funcionamento do
transdutor.
O padrão permite a operação em conjunto com a IEEE 1451.4, de forma que os TEDS do transdutor posam ser obtidas de um sensor que esteja de acordo com a norma IEEE 1451.4. Diferentes
fabricantes podem desenvolver NCAPs e TIMs e, caso ambas as implementações estejam de acordo
com a norma, estas devem ser interoperáveis. A parte relacionada aos componentes transdutores
está fora do escopo da IEEE 1451, da mesma forma que a rede do usuário está fora do escopo da
1451.0, podendo ser ela qualquer uma que usuário deseje ou necessite. O único requisito ´e que o
NCAP possua o hardware e software necessário para ser capaz de acessar a mesma. Os tipos de dados utilizados e seus formatos também são descritos na norma. Outras áreas do padrão são deixadas
a cargo dos fabricantes, mas evitando que essas escolhas comprometam as características apontadas pela norma.
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3.
3. 1.

APLICAÇÕES
Cidade Inteligentes

Grande parte dos desafios da IoT estão também incorporados na área de Cidades Inteligentes
(CI). Isto porque a IoT é a principal tecnologia de informação e telecomunicação (TIC) que dá suporte
à CI. No contexto de CI, a literatura mostra que ainda não existe uma definição unificada, largamente
aceita e que seja utilizada como padrão. Uma Cidade Inteligente é uma mistura de elementos sociais
como educação, cultura, arte, comércio. A dimensão institucional envolve governo, a população e a
governança, ou seja, como o governo administra a cidade. A dimensão tecnológica se refere a infraestrutura de comunicação, computação e serviços.
Um dos grandes desafios das CIs, está centrado na camada de aplicação que deve integrar
um grande conjunto de dados providos pelos dispositivos, deve minerar esses dados com técnicas
como classificação, regressão dentre outras, e deve funcionar de acordo com as políticas definidas
pelo gestor da cidade em conjunto com a sociedade. Porém, muitos sistemas de IoT implantados
são incapazes de interoperar, mesmo estando na mesma rede física. Isto dificulta a integração e/ou
o compartilhamento de dados nas CIs.
Outro desafio, é o gerenciamento dos dispositivos de rede e dos dispositivos. O gerenciamento nas CIs possui alguns níveis de complexidade. Devido à variedade de áreas de atuação, a quantidade e a diversidade de dispositivos tende a ser maior que na IoT. As tecnologias de comunicação
envolvidas também são diversas. Além disso, em geral, os dispositivos e a infraestrutura devem ficar
sob o domínio administrativo de uma entidade central, a administração pública da cidade.
3. 2.

Meio Empresarial

Para IoT existem modelos de negócio que ajudam uma companhia a desenvolver o seu negócio. Existem modelos de negócio para cada aplicação, bem específicos ou não, podendo ser melhor
suportados para uma finalidade específica. Foram encontrados 5 modelos na literatura para modelos de negócios, mas que ainda não foram validados empiricamente. Para isso, determinaram tipos
de blocos estruturais para modelos de negócio baseados na literatura e em entrevistas com profissionais da área.
Após determinados os blocos estruturais de um modelo de negócio com a ajuda dos entrevistados realizaram uma pesquisa online com profissionais de IoT sobre a importância desses blocos.
Para a pesquisa, que obtiveram 300 respostas, foram removidas algumas respostas por critérios de
confiabilidade. Portanto para respostas de mesmo endereço IP ou que responderam em menos de
15 min, por exemplo não foram considerados como base dos dados. Tendo restado no total 72 casos
para análise.
Analisando os 72 casos restantes, observaram as estatísticas da pesquisa como os seguintes:
gênero da pessoa quem respondeu, faixa etária, nível de educação do candidato, se era expert e país
de origem.
Obtiveram então os blocos que constituem um modelo de negócio IoT são: parcerias chave,
atividades chave, recursos chave, proposições validas, relações com o consumidor, canais, segmenAugusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 253-260, nov./dez. 2018.
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tos do consumidor, custo estrutural e fluxos de receita. Com isso determinaram a importância relativa desses blocos estruturais onde, de acordo com a pesquisa, o bloco de proposições validas foi
considerado o mais importante dentre eles.
Dentro do bloco de proposições validas para IoT tiveram os tipos convenientes encontrados
foram: performance, obter a finalização do trabalho, conforto, redução de custos e possibilidades. O
mais considerado segundo os pesquisadores foi a redução de custos, porém todos se recusaram a
acreditar que esse era tudo como os entrevistados pensavam. Eles defenderam o bloco de relações
com o consumidor, onde ressaltaram o exemplo do maquinas de lavar onde a companhia só tinha
contato com o consumidor depois da compra quando o equipamento apresentava defeito. Sendo
que pensavam na possibilidade de os consumidores obterem mensalmente um feedback de como
anda o comportamento de lavagem dele entre muitas outras coisas.
Concluíram assim que devesse realizar um estudo no intuito de se obter uma recomendação
para um grupo alvo ao invés de generalizar uma estrutura para o IoT em qualquer negócio.
3. 3.

Compartilhamento de Informações

IoT pode ser usada para o compartilhamento de informação, onde está ocorre entre pessoas,
entre coisas e entre pessoas e coisas. Como o exemplo2 a seguir. Imaginasse um supermercado que
tem um refrigerador para seus produtos perecíveis a temperatura. Logo pode-se então ter sensores
no refrigerado, onde eles enviarão para o dispositivo móvel do gerente mensagens de mal funcionamento por exemplo. Em seguida ele pode verificar que funcionário está disponível no sistema e
enviar uma tarefa a ele através no dispositivo habilitado com IoT do funcionário.
3. 4.

Meio Acadêmico

Em um ambiente acadêmico, pode ser aplicada em bibliotecas, salas de aula e laboratórios.
Este cenário é uma das principais aplicações da IoT, similar a aplicações para controle de estoque e
inventário. É possível tornar mais prático o empréstimo de livros em uma biblioteca, além de evitar
perdas de livros, quando colocados em lugares errados. Para isso podem ser utilizadas as tecnologias RFID e IEEE 802.11 (Wi-Fi). As etiquetas RFIDs são inseridas em cada livro, contendo informações
como título, autor, editora (entre outras) e um número de identificação. Leitores também são distribuídos pela biblioteca, de maneira que consiga abranger todo o espaço da mesma. Desta forma, os
leitores conseguem obter toda a informação do ambiente da biblioteca e enviam estas informações
para o servidor de aplicações RFID.
Outro exemplo de cenário é o de ambientes inteligentes, com o objetivo de evitar maiores gastos com energia e proporcionar um ambiente melhor e automatizado para os alunos e professores,
podendo ser utilizadas tecnologias como leitores e etiquetas RFID e sensores de luz e temperatura.
Neste cenário, pode se controlar a luminosidade do ambiente, com sensores de luminosidade e pagar
as luzes automaticamente se as salas estiverem vazias, com sensores de presença. Também é possível
fazer o controle de frequência, se todos os alunos e professores possuírem uma carteirinha RFID e um
leitor RFID localizado na porta de entrada de cada sala de aula/laboratório, com um software capaz de
relacionar informações de bases de dados e leituras feitas pelos leitores RFID em tempo real.
2

Exemplo do artigo: The Internet of Things (IoT): Applications, investments, and challenges for enterprises. Autorado por: In Lee e Kyoochun Lee.
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Um software que pode emular os dispositivos RFID é o Rifidi. Emuladores são softwares que
reproduzem as funções de um determinado ambiente, como o comportamento de um hardware
específico. O software Rifidi é uma suíte de ferramentas de código fonte aberto que permite que seja
desenvolvido um cenário para fazer testes e experimentos verificando o funcionamento dos leitores
e etiquetas RFID sem precisar adquirir os hardwares necessários. Também é possível disponibilizar
em rede os dados obtidos pelos leitores, cada um com sua respectiva identificação.
Para interagir com os dispositivos RFID são desenvolvidos aplicativos, onde o usuário possui
uma interface que lhe dê acesso à toda informação registrada, como disponibilidade de livros, espaço na biblioteca, controle de frequência nas aulas, disponibilidade de salas e laboratórios, etc.
As novas tecnologias da IoT poderão melhorar a qualidade de vida da comunidade acadêmica,
possibilitar melhores condições de estudo para os alunos, auxiliar no trabalho dos professores, agilizar o uso da biblioteca e laboratórios de ensino e pesquisa.”

4.

DISCUSSÕES E RESULTADOS

Este trabalho apresenta uma visão geral baseada em pesquisa realizada por diversos trabalhos
que apresentam o estado da evolução da IoT, bem como, tendências que estão alinhadas com a evolução tecnológica e áreas que a tecnologia pode ser aplicada.
Considera-se, portanto, que a tecnologia deve ser aplicada seguindo as ordens dos padrões
para um adequado funcionamento e padronização do sistema.
Esta tecnologia estará presente em vários dispositivos, onde os equipamentos poderão monitorar sentidos humanos, isso permite, por exemplo, que uma suposta pessoa que sofra acidente
possa ser monitorada ao longo de seu trajeto para um hospital e o médico, que o atenderá, já tenha
as informações importantes para o tratamento. A IoT trará, também, a possibilidade de trabalho para
vários setores, em destaque aos desenvolvedores de aplicativos para os dispositivos conectados, engenheiros de telecomunicações, que precisarão planejar bem a infraestrutura que suportará a rede.
A IoT é, portanto, uma tecnologia que surge para, mais uma vez, impactar o mundo.

REFERÊNCIAS
Janssen,A. & Sprenkels, B. & Dijkman, R. M. & Peeters, T. (2015). Business models for the Internet of
Things. International Jounal of information Management,35,672-678.
In, L. & Kyoochun, L. (2015). The internet of Things (loT): Appiclations investiments, and challenges for
enterprises. Business Horizons, 58 ,431-440.
Thalita, B. S. et al.(2015). A internet dass Coisas: Será a Internet Do Futuro Ou Está Prestes A Se Tornar
A Realidade Do Presente?. Engenharias On-line, 1(1),41-50.
Pablo, T. & Marcelo, S. & Stênio, F. (2015). Cidades Inteligentes: Uma arquitetura de Gerenciamento
Autonômica no Contexto de IoT.
Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 253-260, nov./dez. 2018.
ISSN 1518-9597 | e-ISSN 2316-3852 | doi: 10.22287/ag.v1i22.757

TOLEDO, Y. M.: INTERNET DAS COISAS: O QUE É E ONDE PODE SER APLICADA?

Talita, S. (2012). Tudo conectado: conceitos e representações da internet das coisas. Simpósio em
tecnologias digitais e sociabilidade, 2, 1-15.
Victor, N & Milton, V. & Luiz, H. (2014). A Internet das Coisas com as Tecnologias RFID e NFC. Blucher
Design Proceedings, 1(4), 3238-3250.
Fábio F. R. & João Henrique, K. (2014). Estudo de Aplicações da Internet das Coisas em um Ambiente
Acadêmico. Revista ESPACIOS, 35(13), 9.
Flavia, L & Mamede, L. (2015). Da necessidade de princípios de Arquitetura da Informação para a
Internet das Coisas. Perspectivas em Ciência da Informação, 20(2), 158-171.
Amy,N.(2017).Popular Internet of Things Forecast of 50 Billion Devices by 2020 Is Outdated. Localizado
em : http://www.7data.be/big-data/popular-internet-ofthings-forecast-of-50billion-devices-by2020-is-outdated.
Ramon,D.(2005).Web Services para iniciantes.Localizado em: http://imasters.com.br/artigo/3561/
web-services/web-services-para-iniciantes?trace=1519021197&source=single.

Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 253-260, nov./dez. 2018.
ISSN 1518-9597 | e-ISSN 2316-3852 | doi: 10.22287/ag.v1i22.757

259

261

ALGUMAS INDICAÇÕES SOBRE O AGIR POLÍTICO EM MAQUIAVEL
SOME INDICATIONS ABOUT POLITICAL ACTION IN MACHIAVELLI

Ricardo Czepurnyj Ferrara1

RESUMO
Maquiavel, além de ter sido um dos precursores do movimento filosófico moderno, igualmente foi
um atento observador da forma de governo de seu tempo (monarquia), bem como um estudioso
acerca da postura da liderança desse governo (príncipe). Basicamente, constatava um discurso na
teoria com uma prática totalmente descompromissada de tal discurso, uma moral circunstancial.
Além disso, analisava as situações específicas que ocorriam dentro dos principados e cidades, seja na
relação entre as pessoas, seja a relação entre a pessoa e o governo vigente.
Palavras chave: virtude, fortuna, astúcia, perspicácia, poder

ABSTRACT
Machiavelli, besides being one of the forerunners of the modern philosophical movement, was also
a watchful observer of the form of government of his time (monarchy), as well as a scholar about the
leadership posture of that government (prince). Basically, he observed a discourse in theory with a
totally uncompromising practice of such a discourse, a circumstantial moral. In addition, he analyzed
the specific situations that occurred within the principalities and cities, be it in the relationship
between the people, or the relationship between the person and the current government.
Keywords: virtue, fortune, cunning, cleverness, power
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1.

INTRODUÇÃO

Tal exposição centra-se no texto O Príncipe, escrito por Maquiavel. O objetivo dessa escrita era
de mostrar a face prática do líder, seu modo de atuação e condução das situações em contraposição
à sua moral do discurso. Por um lado, o empreendimento, em grande medida, está mais voltado para
a observação do líder em relação à sua práxis e atuação do que para um exercício de pensamento sui
generis. Por outro lado, o autor é um dos precursores da modernidade, ao pensar o sujeito enquanto
o artífice do conhecimento e não o seu objeto, como outrora, faziam alguns pensadores da antiguidade, e até mesmo no medievo.
Uma pergunta pode ocorrer naturalmente: se estamos diante de um sistema de governo monárquico, sistema que se desenrolava no tempo de Maquiavel e analisado por esse autor, por que príncipe
e não o rei, que é a figura mais proeminente da monarquia? Uma das justificativas que se apresenta é a
que o rei, geralmente, se apresenta como ancião, no termo de sua vida e existência, o que denota que
devotou a maior parte de sua energia na sua juventude, ao passo que o príncipe, herdeiro direito do rei,
geralmente é mais jovem e transborda ideias e energia para a condução do governo.

2.

JUSTIFICATIVA

A exposição justifica-se na medida em que coloca alguns trechos de O Príncipe e analisando-os
e invocando comentadores, na medida do possível, para o suporte no esclarecimento do texto do
autor.

3.

METODOLOGIA

O mote do presente texto é a utilização da obra O Príncipe de Maquiavel, com a utilização de
alguns comentadores quando necessário.

4.
4. 1.

REFERENCIAL TEÓRICO
Verdade efetiva das coisas

Maquiavel busca em sua filosofia uma verdade efetiva que alcance o conhecimento das ações na
prática, concatenando a experiência dos elementos modernos com o estudo dos elementos antigos:
“(...) sendo meu intento escrever algo útil para quem me ler, parece-me mais conveniente procurar a verdade efetiva das coisas do que o que se imaginou sobre elas.
Muitos imaginaram repúblicas e principados que jamais foram vistos e que nem se
soube se existiram na verdade (…)”2

Tal verdade efetiva consiste numa verdade que realmente acontece na prática, no espaço e no
tempo, onde a pedra de toque é a experiência. Nessa perspectiva, o autor coloca que:
“(...) os homens trilham quase sempre estradas já percorridas. Um homem prudente deve assim escolher os caminhos já percorrido pelos grandes homens e imitá2

MAQUIAVEL, N. O Príncipe. São Paulo, Editora Nova Cultural Ltda, 1996, P. 73.
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-los; assim, mesmo que não seja possível seguir fielmente esse caminho, nem pela
imitação alcançar totalmente as virtudes dos grandes, sempre se aproveita muita
coisa.”3

Percorrer a trilha que grandes homens já percorreram, pois ali são conhecidos as dificuldades
e os percalços, bem como as eventuais facilidades que o caminho pode proporcionar. E mais do
que simplesmente seguir por um determinado caminho ou trilha, é imitar o exemplo de grandes
homens. Para explicitar ainda mais a posição maquiaveliana, Pinzani trata: “O homem político em busca de orientações para o seu agir deveria escolher exemplos históricos e segui-los ao invés de imaginar
uma realidade que nunca existiu ou que se poderia encontrar só nos escritos de filósofos como Platão ou
Aristóteles.”4.
A utilização dos exemplos de grandes figuras do passado como premissa de êxito no agir político é essa mescla de novo e antigo sugerida por Maquiavel. Antigo no sentido de tomar o exemplo
de grandes personalidades que fizeram a diferença em seu tempo e novo, por sua vez, se volta para
analisar a realidade atual do Estado e fornecer alternativas práticas.
A sugestão pela praticidade fará o autor utilizar poucos conceitos, afastar-se da retórica e de
construções rebuscadas. Não há metafísica e nem ontologia na política maquiaveliana, apenas um
olhar comprometido com a realidade contemporânea circundante, regras empíricas e perspicácia
prática, aliada à sabedoria que se pode colher da antiguidade.
A estratégia do autor passa pelo sistema Príncipe-Povo, onde os príncipes possuem o desejo
de poder e o povo de não ser ofendido. Se o humor do povo fosse ultrajado de alguma forma, o príncipe ficaria com sua imagem arranhada. Fazia-se necessário agradar o povo, ganhando a sua afeição,
sem deixar de lembrar dos poderosos quando se fizesse necessário:
“(...) Quem chega ao principado com a ajuda dos grandes mantém-se com mais
dificuldade do que o que se torna príncipe com a ajuda do povo, porque o primeiro se vê cercado de muitos que parecem ser seus iguais, não podendo, por isso,
comandá-los nem manejá-los a seu modo. Mas quem chega ao principado com o
favor popular encontra-se sozinho e não tem em torno de si ninguém, ou quase
ninguém, que não esteja pronto a obedecê-lo. (...) Além disso, um príncipe não
pode jamais proteger-se contra a inimizade do povo, porque são muitos; no entanto, pode-se garantir contra os grandes porque são poucos (...)”5

Quando já não existia a ocasião para o cumprimento da palavra, o príncipe não deveria ser fiel
a palavra dada, assim era alimentada uma relação entre ser e parecer, onde o príncipe se servia das
qualidades esperadas, mesmo não as tendo, fazendo com que o fingimento e a simulação fossem
suas estratégias políticas. Essa práxis política passa pela conquista e a manutenção do poder, na qual
o príncipe deve encontrar condições para gerar equilíbrio, resultando, assim, em uma ordem estável.
As forças envolvidas criam focos de conflitos, violência e coerção, fazendo da guerra uma arte
política pelo poder de convencimento, persuasão e tornar a força reconhecida, porém, os resultados
3

MAQUIAVEL, N. O Príncipe. São Paulo, Editora Nova Cultural Ltda, 1996, P. 51.

4

PINZANI, A. Maquiavel & O Príncipe, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2004, P.18.

5

MAQUIAVEL, N. O Príncipe. São Paulo, Editora Nova Cultural Ltda, 1996, P. 46.
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políticos são indeterminados pelo motivo de que há a presença de paixões e interesses pessoais no
contexto político, camuflados sob a forma de desejo e inovação.
Assim, há uma ordem objetiva que engloba elementos estruturantes como: tipos de Estados,
costumes, leis, impostos, exércitos (armas), localização geográfica e a distribuição objetiva do poder
e uma ordem subjetiva, uma ordem dos desejos que abrange os humores, paixões e interesses.
4. 2.

Virtú e Fortuna

Para equalizar todas estas variáveis políticas, a fim de salvaguardar a estabilidade e a
segurança do príncipe em sua carreira política, Maquiavel, introduz os conceitos essenciais
de Virtú e Fortuna. O conceito de Virtú é próprio daquele que se conforma à natureza de seu
tempo, apreende-lhe o sentido e se capacita a realizar praticamente a necessidade da circunstância. Vejamos como o autor considera a Virtú e a Fortuna no caso da ascensão de um
novo príncipe ao poder:
“Digo, portanto, que nos principados completamente novos, onde há um novo
príncipe, existe maior ou menor dificuldade para mantê-lo conforme seja maior
ou menor a virtù de quem o conquistou. E, como a passagem de simples cidadão
a príncipe supõe virtù ou fortuna, parece que uma ou outra dessas duas coisas
ameniza, em parte, muitas das dificuldades. Contudo, aquele que depende menos
da fortuna consegue melhores resultados.”6

Nessa direção, Bignotto ressalta: “A Virtú, ele (Maquiavel) evita traduzir para o italiano, para não
confundi-la com as virtudes cristãs, diz respeito à capacidade do ator político agir de maneira adequada
no momento adequada.”7.

A Virtú não tem ligações com uma moral abstrata e nem tampouco acabada, pois ela é
definida na circunstância de cada situação. Maquiavel busca uma moral circunstancial, que somente
será utilizada para determinada ocasião, e logo em seguida, a rigor, deve ser descartada. Ao levar

em conta a natureza humana, sujeita a volubilidade e a inconstância, fará a distinção entre
o real e o ideal, considerando o fato de como os homens são em sua realidade e não como
eles deveriam ser.
A ideia de Fortuna, a deusa da roda, uma herança deixada pelos romanos, se caracteriza como aquela que subtrai dos homens tudo aquilo que conquistaram, quando decide
mudar o rumo das coisas sem aviso prévio. Tal Fortuna é uma variável que não pode ser dominada pelos homens, pois representa as intempéries dos elementos humanos.Assim, Bignotto explana: “Da fortuna conhecemos apenas os efeitos e o fato de que pode sempre se manifestar, mas nunca suas vontades e o momento em que vai lançar os fios.”8 Dessa, conhece-se
apenas os efeitos, as consequências, e que ela sempre haverá de ocorre, mas se conhece as
suas causas. A motivação da Fortuna é de difícil previsão, porém, o que é sempre previsível
é a sua manifestação, bem como seus produtos. A conjugação de Virtú e Fortuna é de suma
importância para Maquiavel na trama política, pois no conceito de Virtú está imbuído de
6

MAQUIAVEL, N. O Príncipe. São Paulo, Editora Nova Cultural Ltda, 1996, P.23

7

BIGNOTTO, N. Maquiavel. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2003, P.24.

8

Idem, ibidem, P.27.
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elementos como a verdade prática e a prudência aliadas à Fortuna, cuja causa é misteriosa,
elemento imprevisível e de difícil controle humano.
Conforme o autor: “A Fortuna é arbitra de metade de nossas ações, mas que ainda assim ele nos
deixe governar quase a outra metade.”9 Maquiavel coloca que a liberdade humana, quase sempre,
conta com a atuação da Fortuna. Além do que A Virtú sem Fortuna e Fortuna sem Virtú seriam totalmente irrelevantes para a práxis política. Surge como efeito desse grande tear político uma terapia
dos conceitos de bondade e maldade. É necessário agir bem sempre, mas se tiver que usar o mal, ele
será aplicado, para manter o bom equilíbrio político.
4. 3.

Amado ou temido?
A questão que surge é a seguinte: é melhor ser amado ou temido? O autor fornece um parecer:
“Os homens hesitam menos em ofender os que se fazem amar do que aos que se
fazem temer, porque o amor é mantido por um vínculo de obrigação, o qual, devido a serem os homens pérfidos é rompido sempre que lhes aprouver, ao passo que
o temor que se infunde é alimentado pelo receio de castigo que é um sentimento
que não se abandona nunca. Deve, portanto, o príncipe fazer-se temer de maneira
que, se não se fizer amado, pelo menos evite o ódio.”10

Na possibilidade de não conseguir a afeição e o amor do povo, o líder deverá fugir, à todo o
custo, de ser odiado. Logo, o líder deve-se colocar como alguém que é temido. Maquiavel analisa,
em primeiro lugar, a natureza humana. Para o autor, os homens são pérfidos e somente são bons
enquanto puderem se beneficiar de tal condição. Ele também analisa o coletivo, a postura do povo
em relação ao líder temido e o líder amoroso. Os homens ofenderiam mais o líder amoroso do que o
líder temido. Quanto ao primeiro, o amor é garantido a partir do dever, de uma relação de obrigação.
Quanto ao segundo, o temor do castigo é um dos sentimentos que sempre acompanham o homem.
Pinzani abre outra vertente no agir político:
“Muitas vezes os homens não podem agir livremente, pois são coagidos pela necessidade. Para Maquiavel há dois tipos de necessidade: o primeiro é a necessidade imposta aos outros homens, como no caso da coação exercida pelo soberano
sobre os seus súditos (...) O segundo tipo de necessidade é imposta aos homens (a
todos pela fortuna).”11

A primeira necessidade está relacionada com o pensamento de Maquiavel de que os homens
são bons somente se necessitados de o ser:
“(...) porque há tamanha distância entre como se vive e como se deveria viver, que
aquele que trocar o que se faz por aquilo que se deveria fazer aprende antes a
arruinar-se que a preservar-se; pois um homem que queira fazer em todas as coisas profissão de bondade deve arruinar-se entre tantos que não são bons. Daí ser

9

MAQUIAVEL, N. O Príncipe. São Paulo, Editora Nova Cultural Ltda, 1996, P. 103.

10

MAQUIAVEL, N. O Príncipe. São Paulo, Editora Nova Cultural Ltda, 1996, P. 70.

11

PINZANI, A. Maquiavel & O Príncipe, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2004, P.47.
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necessário a um príncipe, se quiser manter-se, aprender a poder não ser bom e a
valer-se ou não disto segundo a necessidade.”12

Isto é, para cada situação há uma ação correspondente que satisfaz a problemática do momento. A segunda necessidade está relacionada ao ataque que Maquiavel dirige à tradição cristã
clássica e a sua ideia de fortuna como deusa da fatalidade e dos golpes da sorte.

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os elementos do agir politicamente encontram-se entrelaçados, onde as peças primordiais são: a verdade efetiva da práxis política, a habilidade de agir tanto com a bondade quanto com
a maldade, conciliando a tarefa de não ferir os humores do povo, a arte de aparentar e de guerrear, a
relação dialética entre Virtú e Fortuna que se efetiva no cenário político e requer treinamento da ação
para alcançar os objetivos do príncipe com eficácia. As variáveis citadas não são exatas e do príncipe
é exigida a perspicácia e a audácia para a administração da cidade e eficácia de sua liderança.
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INTRODUÇÃO À ASTROFÍSICA – AS MEDIDAS FÍSICAS EM ESCALA
ASTRONÔMICA
INTRODUCTION TO ASTROPHYSICS – THE PHYSICAL MEASUREMENTS IN
ASTRONOMICAL SCALE

Carlos Alberto Stechhahn da Silva1, Simone Seixas Picarelli2, Marco Antonio Ferreira
Lima3, Jairo Gonçalves Duarte4.

RESUMO
Neste trabalho são mostradas as técnicas para o cálculo da distância de uma estrela até nós. Com
o uso do EXCEL e dos conceitos de magnitude aparente e absoluta, bem como do brilho de uma
estrela, são construídas duas tabelas para as estrelas Sirius, Canopus, Alfa Centauro, Vega e Capella,
e para o nosso Sol. Numa delas expressamos a distância da estrela e, na outra, a relação entre seus
respectivos brilhos. É aqui apresentado um breve resumo da história e dos primeiros passos que
conduziram à astrofísica até seu moderno desenvolvimento atual e a importância e relevância da
espectroscopia na astrofísica.
Palavras chave: Astrofísica, Astronomia, medidas físicas, paralaxe, parsec, distância, magnitude
aparente, magnitude absoluta, brilho de uma estrela.

ABSTRACT
In this work are shown the techniques for calculating the distance of a star to us. With the use of EXCEL
and the apparent and absolute magnitude concepts, as well as the brightness of a star, are built two
tables to the star Sirius, Canopus, Alpha Centauri, and Capella, as well as to our Sun. One of them we
distance from Star and on the other one, the relationship between their respective brightness. Here is
presented a brief summary of the story and of the first steps that led to your current development up to
modern astrophysics and the importance and relevance of spectroscopy in Astrophysics.
Keywords: Astrophysics, Astronomy, physical measurements, Parallax, parsec, distance, apparent
magnitude, absolute magnitude, brightness of a star.
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1.

INTRODUÇÃO

Os primeiros seres que habitavam a terra precisavam ter a noção de tempo e espaço. O ato de
medi-los se iniciou de modo intuitivo. Saber a distância mínima que poderia ficar de um animal predador e das velocidades envolvidas, para a presa e predador, era uma questão de sobrevivência; isto
valia ainda quando da construção de seus rudimentares utensílios de caça. A vida seguia seu curso,
seja durante o dia com o Sol ou à noite com as estrelas.
Não temos ainda o conhecimento pleno do início do uso das informações astronômicas pelo
homem. Sabe-se que há monumentos na Inglaterra que datam de 5.000 a.C. e registros astronômicos do IV milênio a.C. (NETO; JATENCO-PEREIRA, 2017).
O estudo do universo, do movimento dos planetas e das estrelas, ao longo da história, trouxe
às civilizações interpretação filosófica, religiosa e científica. O movimento de cometas e meteoros
muitas vezes esteve associado ao “fim do mundo”. Muito embora, a extinção dos dinossauros esteja
a eles agregados, os eclipses, o movimento e brilho de corpos celestes e a formação de desenhos no
céu pelas estrelas foi usada tanto para uso técnico de orientação na navegação pelos oceanos, bem
como associado às religiões e mitologias.
Segundo alguns estudiosos, a Bíblia é uma coleção de textos religiosos que data de 1.500 a.C
– 450 a.C.
Em seu primeiro livro, a Gênesis, ela trata da origem do universo, das estrelas, da Terra e do
homem.
Dessa forma, o estudo do cosmos passou por muitas civilizações em nosso planeta, ora causando terror, ora orientação para as construções que se fizeram, ou mesmo conduzindo às muitas
reflexões do pensamento.
Hoje a “Cosmologia Moderna”, juntamente com áreas afins como a Astrofísica, estuda a origem
do universo, da matéria e energia e sua dinâmica. Empregando grandes recursos financeiros e tecnológicos (radiotelescópios, satélites entre outros) ela busca ampliar a presença humana em ambientes
cada vez mais distantes da Terra.
Este trabalho busca mostrar como são feitas na atualidade algumas das medidas em astrofísica.
Na sessão 1 é mostrada uma breve história da astrofísica estelar e a espectroscopia como ferramental básico para seu estudo. A Lei da Gravitação Universal é também deduzida.
A seguir, na sessão 2, é mostrado como se determinar o valor da distância da estrela até nós,
bem como, seu brilho, luminosidade entre outras em astronomia. É introduzido o conceito de paralaxe e a unidade em astronomia para a medida da distância (parsec).
Os conceitos de brilho, luminosidade, cor, temperatura e magnitude de uma estrela é analisado.
Concluímos este trabalho, na seção 3, relacionando os conceitos de magnitude aparente, , e
brilho de uma estrela. Mostraremos ainda como a magnitude aparente e a magnitude absoluta,
pode ser usada para calcular a distância até uma estrela.
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A partir da magnitude aparente de duas estrelas é possível mostrar quantas vezes uma é mais
brilhante que a outra.

2.

ASTROFÍSICA ESTELAR – PRIMEIROS PASSOS

Para a maioria das pessoas, o estudo da astrofísica – ciência das estrelas, galáxias e do universo
– é muito complexo e é área de dedicação apenas para pesquisadores, professores e cientistas de
universidades (CARROLL; OSTILIE, 2007). No entanto, podemos assegurar que há objetos maravilhosos no cosmos que podem ser observados no céu noturno sem os complicados conceitos técnicos
e teóricos da astrofísica.
Os astrônomos amadores fazem isto. Alguns jovens sobem no alto do prédio onde moram, e,
nas imediações da caixa d´água, montam seus telescópios e procuram cometas, fazem medidas e se
envolvem no ato de observar esses objetos brilhantes.
Mas nem sempre foi assim. Voltemos um pouco em nossa história.
O primeiro uso das estrelas, como sistema de referência, que se tem conhecimento foi feito
pelos astrônomos do Antigo Egito na construção das pirâmides. Eles alinharam as pirâmides usando
duas estrelas como referência. Tal descoberta foi feita por egiptólogos britânicos no sentido de tratar
da precisão com que as mesmas foram construídas. As pirâmides do Vale de Gizé levaram cerca de
dez anos para serem construídas (2.480 AC).
Desde os primórdios da civilização, ao se observar o sol, a lua e as estrelas, muitos caminhavam
alheio às suas fulgurantes emanações.
Entretanto, pouco mais de dois mil anos depois da construção das pirâmides, a história iria
registrar o primeiro cálculo envolvendo um corpo celeste.
Eratóstenes (276 a.C. – 194 a.C.) ficou famoso na antiguidade pelo método usado para determinar o tamanho da circunferência da Terra. Tornou-se, por este motivo, o primeiro homem a estimar
o raio da Terra. Considerado o pai da geografia, Eratóstenes, nasceu em Cirene (antiga colônia da
Grécia), hoje Líbia. Passou grande parte de sua vida em Alexandria, no Egito e foi diretor da Grande
Biblioteca de Alexandria.
Desde sua infância, era um menino muito curioso e admirava a natureza ao seu redor. Fazia
perguntas sobre tudo, o sol, as estrelas, os ventos, entre outras coisas (PEDROSO et al., 2010).
Por volta de 250 a.C, um viajante deu a ele uma informação astronômica muito importante.
Ao meio-dia (21 de junho) do primeiro dia de verão, um poço bem profundo que ficava na cidade
de Siena, a cerca de 800 km de Alexandria, ficaria completamente iluminado pela luz do Sol (Sol no
zênite). A partir desta informação, Eratóstenes realizou sua experiência em Alexandria (http://www.
zenite.nu/eratostenes-e-a-circunferencia-da-terra/).
Para que possamos usar o teorema de Tales (duas retas paralelas cortadas por uma transversal)
devemos assumir que os raios do Sol chegam paralelos até a Terra. Esta é uma aproximação válida.
Os ângulos alternos internos (vide Figura 1 – região superior-direita em destaque) são iguais. Dessa
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forma, devido à esfericidade da Terra, o Sol produzia uma sombra em Alexandria, mas, estaria à pino
em Siena.
Figura 1 – Esquema ilustrando a experiência de Eratóstenes para determinação do raio da Terra.

Fonte: J. GROTZINGER, T. JORDAN – Para entender a Terra – 6a. edição – BOOKMAN EDITOR LTDA. (2010).

Eratóstenes calculou para o comprimento da circunferência
mo do atualmente conhecido:
distância Siena-Alexandria

da Terra um valor muito próxi.

O raio da Terra para Eratóstenes se tornou, então, trivial:

Com esta medida, Eratóstenes constrói um modelo científico para a Astrofísica no qual se
pode afirmar:
“A Terra é uma esfera com raio de 6.370 km”.
Cálculos atuais da astronomia moderna mostram que a circunferência da Terra ao longo do
equador é 40.075km, ou seja, o cálculo de Eratóstenes possui um erro de menos de 1%.
Outras realizações de Eratóstenes pode ser encontrada em (GROTZINGER; JORDAN, 2010).
a.C) até Cláudio Ptlomeu, século III d.C., considerava-se o moDesde Aristóteles (
delo geocêntrico, ou seja, a Terra se encontraria estacionada no centro do universo e todos os outros
corpos celestes girando ao redor da Terra. As estrelas, em seus modelos, estariam fixas constituindo
um pano de fundo do céu.
traz para a Europa do século XVI o modelo
A obra de Nicolau Copérnico (
heliocêntrico do cosmos e começa, assim, a chamada “revolução copernicana” em 1543.
possuía uma grande coleção de medidas astronômicas que foTycho Brahe (
) que as utilizou e serviu para que
ram coletadas ao longo dos anos. Johannes Keples (
ele descobrisse as leis dos movimentos planetários, entre os anos de 1609 e 1619.
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No renascimento europeu da astronomia, Galileu Galilei (
aponta sua luneta
para as estrelas em 1609. Descobre quatro satélites de Júpiter, manchas solares e crateras da lua.
, conforme veremos, houve um período muito grandioso
Com Isaac Newton (
para a física e a matemática. Ele descobre as leis fundamentais da dinâmica e desenvolve a lei da
gravitação universal.
) observa um cometa em 1682 e prevê
A seguir, seu discípulo, Edmundo Halley (
a volta do mesmo em nosso céu em 1759. Confirma, assim, a lei da gravitação universal.
Muitos outros desenvolvimentos ocorreram dentro do campo da astronomia no período de
no chamado “Renascimento europeu da astronomia”. Descoberta das nebulosas,
(
Uranometria (aliando atronomia à arte), descoberta da aparência espiral de nebulosas (galáxias semelhantes à Via Láctea). Os fundamentos da astronomia podem ser encontrados em (KARTTUNEM,
et. al, 2006).
2. 1.

O INÍCIO DA ASTROFÍSICA

a fotografia conduz a novas ideias e horizontes na pesquisa do
No período de (
cosmos. As técnicas desenvolvidas a partir de 1850, com as imagens fotográficas e análises das linhas
escuras do espectro do Sol (que foram identificadas com elementos químicos), marcam o início da
astrofísica.
, é o segundo elemento químico mais abundante no universo. Com o uso da esO Hélio,
pectroscopia este elemento foi primeiro descoberto no Sol e depois na Terra. A espectroscopia, ferramenta central da astrofísica, irá estudar e aperfeiçoar a física dos astros.
Basicamente, o espectro é um mapa da luz que vem de uma estrela. Diferentes cores de luz,
ou seja, diferentes comprimentos de onda podem ser medidos (GIANCOLI, 2009). Estrelas vermelhas
têm uma quantidade de luz no fim do espectro vermelho; o mesmo ocorre com as luzes na cor azul
(região azul do espectro). Há ainda uma série de linhas escuras as quais são chamadas de linhas de
absorção. Elas são formadas na atmosfera da estrela. Em algumas raras situações há linhas brancas,
as quais são chamadas de linhas de emissão. Tais linhas são raras em estrelas porém abundantes de
nebulosas.
A física quântica irá explicar o movimento dos elétrons na superfície das estrelas e a consequente produção de fótons de luz (EISBERG, 1983).
Figura 2 – Análise do espectro da luz mostrando os níveis de energia para o átomo de hidroé mostrado os comprimentos de onda dos vários níveis de energia de transição no
gênio. Em
o espectro mostra a linha de emissão visível que são transições que ocorrem a
hidrogênio. Em
o espectro mostra a linha
partir dos níveis de energia mais altos para o nível (mais baixo). Em
de absorção que surge a partir do nível de energia para níveis mais altos. Tais linhas de absorção e
de emissão do hidrogênio são chamadas de linhas de Balmer.
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Figura 2 –

Fonte: INGLIS, M. “Astrophysics is Easy! An introduction for the amateur astronomer” – Springer (2007).

2. 2.

ISAAC NEWTON E O MOVIMENTO DE OBJETOS NA TERRA E NO CÉU

No dia 25 de dezembro de 1642, no interior da Inglaterra, próximo à cidade de Cambridge,
nasceu uma das mentes mais brilhantes que o mundo já produziu.
O filósofo natural, astrônomo e matemático Isaac Newton (1642 – 1727) formulou as três leis
básicas do movimento em mecânica clássica e a Lei de Gravitação Universal.
O período de 1665 a 1666 foi muito fértil. Newton desenvolveu o teorema do Binômio, que
levou seu nome. A seguir, efetuou cálculos com tangentes (por ele chamado de “fluxões”) que culminou com o surgimento Cálculo Diferencial; muito embora, o cálculo tenha, paralelamente, sido
desenvolvido também por Gottfried Wihelm Leibniz, na Alemanha. Em 1704 publicou “Opticks” que
tratava da natureza da luz e dos fenômenos ópticos.
Newton tinha atração muito especial por física experimental, na qual, devido à sua habilidade,
construiu telescópios, moinho de vento, entre outros aparatos.
Trabalhou em temas como: mecânica, óptica, astronomia, matemática, alquimia e teologia.
Embora seus trabalhos não foram inicialmente publicados, o “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” (Princípios Matemáticos da Filosofia Natural), ou simplesmente “Principia” somente apareceu em 1687 contendo as Leis da Mecânica Clássica e da Gravitação Universal.
Tais obras são consideradas marcos notáveis e influentes na história da ciência.
“Tenho a impressão de ter sido uma criança brincando à beira-mar, divertindo-me em
descobrir a pedrinha mais lisa ou uma concha mais bonita que as outras, enquanto o
imenso oceano da verdade, continua misterioso diante de meus olhos”.
Sir. Isaac Newton – Trinity College, Cambridge.

Recentemente, a Universidade de Cambridge publicou na internet os trabalhos mais importantes do físico inglês, tais como: os manuscritos originais das famosas leis da mecânica e a versão
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comentada pelo próprio cientista do Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (http://cudl.lib.
cam.ac.uk/collections/newton/1).
A mecânica clássica de Newton tem suas limitações, no entanto, com a Lei da Gravitação Universal, Newton mostrou que, as leis que regem o movimento dos corpos na Terra continuam válidas
para descrever os corpos celestes, tais como, planetas, estrelas e galáxias do Universo.
2. 3.

LEI DE NEWTON DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL

Empregando a 3ª. Lei de Kepler, bem como, as Leis de Newton da mecânica clássica (Lei da
Inércia, Princípio Fundamental da Dinâmica e Lei da Ação e Reação) podemos encontrar uma expressão que descreve a força que mantêm os planetas em suas órbitas em torno do Sol.
Consideremos um caso particular do movimento circular de uma massa , a qual pode representar a massa da Terra, por exemplo, e que orbita uma massa muito maior , neste caso represen). Sabemos da 3ª. Lei de Kepler que
tando a massa do Sol (
(1)

em que, neste caso, é o período da órbita, é a distância do planeta ao Sol e
tante de proporcionalidade.

é uma cons-

Escrevendo agora a relação clássica entre a velocidade do planeta, a distância percorrida em
temos que o período pode ser escrito como:
uma volta completa (i.e., um período)
(2)

o qual, substituído na Eq. (1) resulta, após o rearranjo dos termos, em:
(3)

Uma interessante expressão foi obtida. De fato, o lado esquerdo representa a força centrípeta
para este movimento circular, ou seja,
(4)

Da 3ª. Lei de Newton temos que o módulo da força que aplica em é igual ao módulo da
força exercida por em . Dessa forma, a forma da equação deve ser simétrica com respeito à troca
levando a
(5)
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ou seja,
(6)

A Eq. (6) acima pode ser obtida pela substituição da relação
, ou ainda,
, teremos a Lei de Gravitação Universal,
na Eq. (4). Introduzindo-se uma nova constante,
encontrada por Newton,
(7)

onde a constante de gravitação universal no SI é dada por

.

A Lei de Gravitação Universal permaneceu inquestionável até o início do século XX quando
então foi publicada a Relatividade Geral de Albert Einstein em 1915.

3.

AS MEDIDAS FÍSICAS EM ESCALA ASTRONÔMICA

Para determinar muitos dos parâmetros básicos de qualquer objeto no céu, tais como, brilho,
cor, tamanho, massa, luminosidade, magnitude, etc., é preciso se determinar o quanto este objeto
está distante de nós.
Pode ocorrer que a aparência brilhante de uma estrela no céu noturno significa que a mesma
está bem perto de nós, ou, em contrapartida, que é na verdade realmente muito brilhante. Analogamente, algumas estrelas podem ter uma luminosidade pequena, por terem realmente este parâmetro baixo, ou no entanto, apresentam-se desse modo por estarem muito distante de nós. Precisamos
ser capazes de determinar qual é a fundamentação correta.
Determinar a distância envolvendo corpos celestes sempre foi, e atualmente, por vezes, ainda
continua sendo, motivo de dificuldade e erro.
Não existe ainda um consenso sobre qual é o melhor método, pelo menos no que diz respeito
para distâncias envolvendo galáxias.
O método mais antigo, e ainda usado hoje, é um dos mais precisos, especialmente no que diz
respeito a se determinar as distâncias estrelares.
Tal técnica é chamada Paralaxe Estelar (“Stellar Parallax”). Ela consiste de uma medida angular
quando a estrela é observada a partir de dois locais diferentes da órbita terrestre. Essas duas posições são, geralmente, seis meses de intervalo e, portanto, a estrela parece mudar sua posição em
relação às estrelas de fundo mais distantes.
da estrela observada é igual à metade do ângulo através da qual é a posição
A paralaxe
, menor será a distância
para a estrela.
aparente parece mudar. Quanto maior a paralaxe
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Figura 3 – Paralaxe Estelar – Em (1) a Terra orbita o Sol e uma estrela próxima muda sua posição com respeito às estrelas de fundo. A
de uma estrela é uma medida angular da órbita da Terra como vista a partir de uma estrela. Em (2) temos que, quanto mais
paralaxe
próxima a estrela, maior o ângulo de paralaxe

Fonte: INGLIS, M. “Astrophysics is Easy! An introduction for the amateur astronomer” – Springer (2007) e elaborado pelos autores.

Como podemos observar da figura acima, se uma estrela tiver uma paralaxe medida de
e a linha de base é 1 unidade astronômica (UA), que é a distância média entre a Terra
(pc).
e o Sol. Neste caso dizemos que a estrela está a
Dessa forma,
segundo de arco”.
A distância

(

) corresponde “a distância de um objeto que tem uma paralaxe de 1

de uma estrela (vide Figura 3) em parsecs é dada pelo inverso de sua paralaxe,

i.e.:
(8)

de

Usando a equação acima podemos verificar que, quando a medida da paralaxe é, por exemplo,
, temos que a estrela está a uma distância de
.

Embora a unidade, parsec, seja muito usada em astronomia temos a seguinte relação em
”):
“anos-luz” (em inglês “
(9)

Uma imagem que nos permite visualizar, devido a paralaxe, como a estrela próxima modifica
sua posição relativa, com respeito às estrelas distantes de fundo (quando o planeta está diametralmente oposto em seu movimento elíptico em torno do Sol) pode ser encontrada na figura 4.
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Figura 4 – Paralaxe Estelar, p – mudança relativa de uma estrela próxima com respeito às estrelas distantes de fundo. Como se pode
notar, um mesmo observador, num mesmo local na Terra, porém, em épocas diferentes do ano, vêm uma estrela próxima em posições
diferentes no céu quando comparadas com as chamadas “estrelas fixas” de fundo (mais distantes).

Fonte: elaborado pelos autores.

É importante esclarecer que todas as estrelas conhecidas têm um ângulo de paralaxe menor
que 1 segundo de arco e os ângulos menores que 0,01 arco de segundos são muito difíceis de medir
a partir da Terra devido aos efeitos impeditivos produzidos por nossa atmosfera.
Contudo, o satélite Hipparcos, lançado em 1989, era capaz de medir ângulos de paralaxe de
até 0,001 segundos de arco, ou seja, possuía um alcance de 1000 pc.
Este avanço, no entanto, somente se aplica para se determinar a distância de estrelas que não
estejam tão afastadas de nós.
Mas a maioria das estrelas em nossa galáxia estão muito longe para ser usada esta técnica
(medidas de paralaxe) para a determinação de distância.
Um outro método para o cálculo da distância é o da paralaxe espectroscópica.
Nesta técnica é feita uma classificação espectral da estrela que permite uma medida de sua
intrínseca luminosidade que pode ser comparada com seu brilho aparente para determinar sua distância.
3. 1.

BRILHO E LUMINOSIDADE DE UMA ESTRELA

A grande maioria das estrelas e galáxias no céu possuem o mesmo processo de produção de
energia do nosso Sol. Isso não significa que elas são semelhantes. A estrelas diferem em tamanho,
massa, entre outros aspectos físicos.
Um conceito muito importante é a luminosidade, . Em geral, ela é medida em watts,
.
como um múltiplo da luminosidade do Sol,

, ou

A luminosidade é a quantidade de energia que a estrela emite a cada segundo. No entanto,
não podemos medir a luminosidade de uma estrela diretamente porque tanto o seu brilho, como
sua luminosidade depende da distância.
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A estrela Alfa Centauri A (
) e o Sol, por exemplo, possuem luminosidades similares. No entanto, Alfa Centauri no céu à noite aparece como um ponto fraco de luz; isto porque ela
está cerca de 280 mil vezes mais longe da Terra que o Sol.
Para se determinar a verdadeira luminosidade de uma estrela precisamos conhecer seu brilho
aparente. Ele é definido como a soma da luz que alcança a Terra por unidade de área. Cálculos físicos
mostram que a luz que emerge de uma estrela se espalha pelo espaço obedecendo a lei do inverso
do quadrado.
Assim, se o nosso Sol fosse visto a uma distância duas vezes maior da Terra ele pareceria mais
. Se o Sol estivesse na mesma posição de
fraco em sua luminosidade por um fator de 4, i.e.,
Alfa Centauri, o veríamos mais fraco em luminosidade por um fator de 270 mil.
A quantidade de energia que chega em nossos olhos é o brilho aparente, às vezes chamado de
luminosidade de uma estrela (“star brightness”). Ela é medida em watts por metro quadrado:
(10)

onde é o brilho aparente da estrela em
distância até a estrela em metros, .

,

é a luminosidade da estrela em

e

éa

Um exemplo de aplicação da fórmula acima pode ser aplicado para o cálculo do brilho apa. Ela está a uma distância 8,6 anosrente, , da estrela Sirius cuja luminosidade é
. Logo, com os dados acima, temos:
-luz (
(11)

Ou seja, um detector de área
receberá aproximadamente uma fração de 1 por 10
milhões de watts. Os astrônomos medem o brilho de uma estrela com detectores sensíveis à luz trabalhando no campo da fotometria.
Outros cálculos envolvendo luminosidades, distâncias, brilhos e magnitudes de estrelas podem ser encontrados em (INGLIS, 2007).
3. 2.

COR E TEMPERATURA

Quando olhamos para o céu à noite, vemos muitos pontos cintilantes. Pontos luminosos estáticos podem ser planetas e os cintilantes, em sua grande maioria, são estrelas, e em geral, de cor
branca.
Há, no entanto, algumas que exibem cores diferentes – Betelgeuse, por exemplo, é vermelha,
assim como Antares, que está na constelação de Escorpião. Porém, Capela é amarela e Vega, azul.
Observando a olho nu, a maioria de nós não irá notar uma grande variação de cor para as estrelas.
Em contrapartida, observar com o uso de binóculos ou telescópios a situação muda drasticamente. São muitas as variações nas cores e matizes (nuances).
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Nossos olhos conseguem detectar a radiação eletromagnética na faixa de comprimento de
e
; intervalo esse em que a
onda entre o vermelho e a cor violeta, ou seja, entre
luz é visível. O número de ciclos por segundo (a frequência da radiação), portanto, determina a cor.
Os estudos da radiação de corpo negro por Josef Stefan, em 1879, mostraram que a intensidade total emitida, quando o corpo era aquecido, aumentava com a quarta potência da temperatura.
Tais pesquisas, conforme veremos a seguir, deram início à teoria quântica (STECHHAHN, 2016).

4.

A RELAÇÃO ENTRE MAGNITUDE ABSOLUTA E APARENTE

A magnitude aparente, , e a magnitude absoluta,
de uma estrela nos permite determinar
sua distância. Seja a distância em parsec até a estrela. Assim, temos:
(12)

Podemos, a partir da expressão acima, isolar

e teremos:
(13)

Figura 5 – Estrela Sirius A – Estrela mais brilhante no céu noturno (

).

Fonte: NASA.

Sendo a magnitude aparente, , da estrela Sirius de
concluir, devido à Eq. (13), que a distância da mesma é

e a absoluta,

, de

podemos

.

Com o uso do Excel podemos montar uma tabela o cálculo da distância para as mais diferentes
estrelas.
Tabela 1 – Cálculo da distância de uma dada estrela até o planeta Terra, a partir da magnitude aparente e absoluta da mesma.
Estrela

m

M

distância d (pc)

distância d (anos-luz)

Sirius

-1,44

1,46

2,630

8,574673654

Canopus

-0,72

-2,5

22,699

73,99759417

Alfa Centauro

-0,28

4,3

1,213

3,955647653

(continua)
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Tabela 1 – Cálculo da distância de uma dada estrela até o planeta Terra, a partir da magnitude aparente e absoluta da mesma.
Estrela

m

M

distância d (pc)

distância d (anos-luz)

Vega

0,03

0,6

7,691

25,07365235

Capella

0,08

0,4

8,630

28,13310066

Sol

-26,72

4,72

0,000005152

8 min

Fonte: elaborado pelos autores.

4. 1.

A RELAÇÃO ENTRE O BRILHO DAS ESTRELAS E A MAGNITUDE APARENTE

Tanto a magnitude aparente quanto a magnitude absoluta
em suas mais diferentes formas de relação.

são usadas pelos astrônomos

Sejam, a título de exemplo, duas estrelas conhecidas. Tomemos a estrela Sirius, a oito anos-luz
de nós, e o nosso Sol. Uma vez conhecida as magnitudes aparentes dessas estrelas podemos calcular
quantas vezes uma é mais brilhante que a outra.
Chamando de
e
logamente, de
elas:

e , respectivamente, a magnitude aparente e o brilho da estrela 1 e, anaa magnitude aparente e o brilho da estrela 2 temos a seguinte relação entre

(14)

Ou seja, a razão entre seus brilhos
entre suas magnitudes aparentes.

corresponde, a menos de uma constante, à diferença

Tal expressão é muito usada na fotometria moderna.
Particularmente, para o caso da estrela Sirius e do Sol temos, respectivamente, que a magnitu. A magnitude aparente do nosso Sol
de aparente da primeira é, conforme vimos,
. Portanto, podemos, a partir da Eq. (14), calcular a relação entre o brilho da estrela
é
Sirius e o brilho do Sol, ou seja:

Dessa forma, isolando a relação

, teremos:

.

(15)

Assim, a estrela Sirius A aparenta ser 13,8 bilhões de vezes mais fraca que o nosso Sol, apesar
da mesma ser mais luminosa.
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Analogamente, podemos fazer uma tabela, com o uso do Excel, para comparar o brilho de
diversas estrelas com o brilho de nosso Sol.
Tabela 2 – Relação entre o brilho de uma estrela com respeito ao brilho do Sol, a partir da magnitude aparente de ambas (
).
Estrela
Sirius

-1,44

25,36

1,38

Canopus

-0,72

26,08

2,69

Alfa Centauro

-0,28

26,52

4,07

Vega

0,03

26,83

5,37

Capella

0,08

26,88

5,62

Fonte: elaborado pelos autores.

Para podermos comparar os brilhos intrínsecos de duas estrelas precisamos utilizar uma medida do brilho que independa da distância. A magnitude aparente não nos diz se uma estrela é brilhante porque está perto de nós, ou mesmo, tem fraco brilho porque está distante.
Uma definição mais precisa é a da magnitude absoluta de uma estrela. Ela é definida como
o brilho que um objeto teria uma distância de 10 parsecs do local de observação na Terra.

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Medir a distância que nos separa de uma estrela sempre foi uma preocupação para os astrônomos ao longo dos tempos. Por um bom tempo se acreditou que todas as estrelas se encontravam a
mesma distância de nós. Ou seja, não havia paralaxe (deslocamento aparente de um corpo quando é
mudada a posição de observação). Supomos que temos uma estrela relativamente próxima e outras
mais afastadas (de fundo ou fixas).
Vimos que, na medida que a Terra gira em torno do Sol, essa estrela próxima muda sua posição
relativa às demais de fundo. Assim, a medida da paralaxe, , nos permite medir a distância de uma
) que corresponde a um segundo
estrela. Tal distância será calculada em parsec (
de arco. Alfa centauro é a estrela mais próxima do Sol; está a 4,37 anos-luz de nós (cerca de 1,4 pc).
O ângulo da paralaxe trigonométrica, neste caso, é menor que 1 segundo de arco; motivo este que
levou aos astrônomos encontrarem muita dificuldade para encontrar a paralaxe, ou seja, a distância
das estrelas.
As estrelas possuem propriedades intrínsecas, tais como, temperatura, massa e luminosidade.
Elas não dependem do quão estão afastados ou próximos delas. No entanto, o brilho de uma estrela
no céu, i.e., seu brilho aparente, não é uma propriedade intrínseca da mesma; ele depende da distância em que a mesma se encontra de nós.
Mostramos a importância da espectroscopia na astrofísica. A maioria das informações que temos sobre estrelas e galáxias são obtidas desse estudo. No entanto, o entendimento completo dessa
área exige conhecimento dos fundamentos da teoria quântica.
Com o uso do EXCEL e os conceitos de magnitude aparente, absoluta e brilho, construímos
duas tabelas para cinco estrelas (Sirius, Canopus, Alfa Centauro, Vega e Capella), bem como o nosso
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Sol, que mostram a distância de tais estrelas até nós, bem como uma relação entre seus respectivos
.
brilhos numa relação logarítmica dada pela Eq.
Estas medidas e considerações fornecem um passo muito grande para se compreender o
mundo em que vivemos.
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TÉCNICAS DE ENSINO PARA ALUNOS DO SÉCULO 21
TEACHING TECHNIQUES FOR STUDENTS OF THE 21ST CENTURY

Ubiratã Godinho Caldeira1

RESUMO
Há muita preocupação acerca do desempenho dos estudantes deste século, avaliados pelos
mecanismos atuais, mesmo com ajuda maciça da tecnologia, fomentando assim um trabalho
norteador sobre como mediar conteúdos tecnológicos pelo método dialético, experimental e
observacional, com foco no significado, com objetivos bem definidos e um exemplo de como fazer,
sem custo, colaborando com o trabalho de professores e gestores das políticas públicas de educação
tecnológica. Observam-se em trabalhos análogos pequenas amostras do pensamento do jovem
adulto e torna-se necessário traçar uma estratégia de convencimento e motivação com o uso de
recurso multimídia, pedagógico, educacional, como reforço positivo. A metodologia adotada busca
atualizar aos dias de hoje, as técnicas educacionais com a sugestão de um caminho mais agradável e
atraente ao corpo discente, no estudo da disciplina dos cursos técnicos.
Palavras-chave: Educação. Formadores. Mediação. Profissionalizante. Dialética.

ABSTRACT
There is much concern about the performance of the students of this century, evaluated by the current
mechanisms, even with massive help of the technology, thus fomenting a guiding work on how to
mediate technological contents by the dialectical method, experimental and observational, focused on
the meaning, with well defined objectives and an example of how to do, without cost, collaborating with
the work of teachers and managers of public policies of technological education. Small samples of the
thinking of the young adult are observed in analogous works and it is necessary to draw up a strategy
of convincing and motivation with the use of multimedia, pedagogical and educational resources as a
positive reinforcement. The adopted methodology seeks to update to the present day, the educational
techniques with the suggestion of a more pleasant and attractive way to the student body, in the study of
the discipline of the technical courses.
Keywords: Education. Trainers. Mediation. Vocational. Dialectic.

1
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1.

INTRODUÇÃO

Em razão das contínuas exigências do mercado de trabalho e da necessidade de uma formação inicial e continuada ao longo da carreira, nas mais diversas áreas, a educação profissional é uma
opção muito importante em seu campo de atuação. Com o crescimento da globalização de produtos e processos produtivos, há a exigência de uma segunda língua fluente, muitos conhecimentos
interdisciplinares, fazendo com que isto se torne alvo de muita discussão acerca de sua efetividade
como solução educacional e sobre o resultado formativo final, observado nos inúmeros processos
de avaliação. O papel do docente deve levar em conta sua formação com importância sem precedentes para o desempenho do discente. O professor mediador é o principal elemento de ligação
entre docente e discente, sendo o responsável pelo importante papel de tornar acessível o conhecimento acadêmico e a operacionalidade do ambiente educacional, colocando em prática aquilo que
faz parte de um planejamento macro do curso escolhido pelo discente (MEIER, 2004).
Como no curso técnico noturno o público é majoritariamente adulto, os conceitos da pedagogia se mostram insuficientes (foco na criança), e daí a necessidade de falarmos sobre mediação,
andragogia e heutagogia. Nestas últimas duas é que encontramos as principais características do
aluno adulto para realizarmos o melhor atendimento a este público, norteando todas as atividades
vinculadas às práticas docentes, formas pedagógicas e toda sorte de material didático interativo ou
não.
A presente pesquisa tem como objetivos discutir como o desenvolvimento do curso de educação mediado deve levar em conta os saberes prévios e a diversidade cultural dos alunos, partindo
das concepções de Paulo Freire, e como o processo dialético de autonomia se desenvolve na modalidade. Deve-se observar se a educação por mediação pode contribuir para o protagonismo discente
através do autodesenvolvimento utilizando ferramentas tecnológicas e com base na andragogia,
considerando-se a importância das características do aprendiz adulto no desenvolvimento e implementação de qualquer curso profissionalizante (KNOWLES, 1973).
A premissa para este trabalho é uma pesquisa fundamentada em um resumo pertinente das
principais referências em teorias de educação como andragogia, heutagogia e mediação, estabelecimento de pontos de apoio para a formação docente no ensino profissionalizante e fechando esses
conceitos na exemplificação passo a passo da apresentação e resolução conjunta com o discente de
um exercício com significado com alguns conteúdos da disciplina de Eletrônica Digital. Será apresentado um breve histórico da andragogia, heutagogia e técnicas de mediação, discutindo a importância e aplicabilidade nos cursos técnicos ou tecnológicos profissionalizantes, cujos cursos apresentam
público majoritariamente adulto no período noturno. De um modo geral, o enfoque tem como alvo
os alunos em cursos profissionalizantes técnicos e tecnológicos.
Este trabalho quer reforçar as necessidades do aluno adulto em processo de ensino e de aprendizagem, cuja ênfase deve buscar tirar o máximo proveito dos recursos tecnológicos alocados nesta
última década, com o intuito de manter a motivação dos alunos, principalmente em cursos longos,
garantindo uma aprendizagem mais significativa e permanente.
Na sequência, serão observados os fatores da relação professor-aluno, atitudes intencionais e
não intencionais que se traduzem na forma da escrita e atendimento ao aluno em ambiente escolar.
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Todo esse cuidado pode e deve ajudar professores, agora mediadores, a evitarem as armadilhas das
relações pessoais faladas e escritas.

2.

OBJETIVOS DA PESQUISA

O objetivo geral do trabalho é trazer questionamentos ao público docente dos cursos profissionalizantes, acerca da aceitação da atual forma de exposição do conteúdo ministrado, com base na
exemplificação da técnica de mediação com significação no ensino de disciplinas técnicas, cujos problemas são as notas que costumam aparecer binárias ou próximas disso, como observado na Tabela
1, notas 0,5, 1, 1,5, sempre objetos de reflexão como professor e comumente observado no ensino
técnico e na graduação superior. A maioria dos alunos já havia cursado técnico com a disciplina ou
faz a disciplina pela segunda vez.
Neste contexto, surgem algumas questões: como o professor deve montar seu processo de mediação e lidar com a diversidade cultural dos educandos na educação profissional, na elaboração de materiais, na motivação e interação; como lidar com os diferentes perfis, saberes e vivências de cada aluno
adulto; de que maneira as teorias e as práticas de aprendizagem podem colaborar para a autonomia do
discente; e como promover a autonomia discente através do processo dialético e com significado.
Tabela 1 – Exemplo parcial de notas quase binárias da disciplina Eletrônica Analógica 1, ano 2011, Fatec Santo André.
Nome do aluno
Nota da P1
A.B.S.
1,5
A.F.B.S.
0,5
R.F.N
1,0
H.G.M.C.
1,5
R.B.L.
0,5
R.E.F.
0,5
B.O.S.
1,0
F.A.L.
1,0
R.J.P.
0,5
G.N.M.
1,5
H.W.F.P.J.
1,5
H.Y.T.
1,5
R.C.S.
0,5
L.M.R.G.
1,0
R.V.
1,5
Fonte: Elaborado pelo autor.

As teorias e práticas de ensino e aprendizagem são adaptadas a educação profissionalizante
neste trabalho com o aluno adulto como foco principal. Para atingir o objetivo geral, devem-se perseguir os seguintes objetivos específicos:
•• Discutir como o desenvolvimento do curso de educação profissionalizante com mediação
deve levar em conta os saberes prévios e a diversidade cultural dos alunos com base nas
concepções de Paulo Freire e como o processo dialético de autonomia se desenvolve neste
modelo;
•• Discutir como a heutagogia, na educação profissionalizante, pode contribuir para o protagonismo discente através do autodesenvolvimento utilizando ferramentas tecnológicas;
•• Discutir, com base na andragogia, a importância de considerar as características do aprendiz
adulto no desenvolvimento e implementação de cursos profissionalizantes.
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3.

JUSTIFICATIVA

Diversos trabalhos sobre educação procuram esclarecer a maneira de ensinar e aprender, o
modo, a motivação e os mecanismos; para isto, além do uso que se faz dessa aprendizagem, deve-se ficar atento aos diferentes contextos socioculturais e à maturidade do indivíduo. Autores como
Freire (1996) e Moran (2000) destacam a importância da mediação pedagógica e do protagonismo
discente neste processo em que o desafio na criação, execução e manutenção de um conteúdo está
em estabelecer relações que possam transitar nas relações interpessoais e o universo sociocultural
discente para obter um saber mais formalizado que possa ser utilizado pelo aluno na transformação
de sua realidade. Vejamos um trecho da tese de Marcos Meier:
É a mediação o mecanismo, por excelência, responsável pela transmissão da cultura de um povo, de um grupo social. Por esse motivo, muitos têm se dedicado ao
estudo desse mecanismo de interação: historiadores, antropólogos, psicolingüistas [sic], educadores e outros (MEIER, 2004, p. 14).

Diante desta nova realidade, em função das necessidades dos alunos do século 21, urge pesquisar mecanismos na educação profissionalizante que venham ao encontro das necessidades do
aluno, através do acompanhamento docente e com o uso das melhores práticas nesta modalidade
de ensino, com base na andragogia de Knowles. Pode-se ainda, neste processo, utilizar a teoria da
heutagogia, que, segundo Hase (2009, tradução nossa) postula que o aluno, por meio de sua autodeterminação, busca um caminho para desenvolver determinado assunto utilizando o pensamento
crítico, reflexivo e autônomo, dentro de um percurso didático construído através da interação de
recursos, com o uso de ferramentas tecnológicas. Neste contexto surgem algumas questões que
pretendemos tratar nesta pesquisa. São elas:
•• De que maneira as teorias como inatismo, ambientalismo, interacionismo e as práticas de aprendizagens podem colaborar para a autonomia do discente no ambiente profissionalizante?
•• Considerando a diversidade dos educandos, como lidar com a elaboração de materiais, motivação e interação?
Este trabalho pode servir de referência para os futuros gestores e responsáveis pedagógicos
pelo acompanhamento destes cursos, trazendo subsídios e conhecimentos das teorias e práticas
de aprendizagem, tendo o aluno adulto como foco principal em sua elaboração, ajudando a empreender mudanças nos cursos, de maneira que estas possibilitem ao discente o protagonismo na
construção de seu processo de ensino e de aprendizagem com significado.

4.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para Valle e Bohadana (2012), as origens do termo interatividade são do século XIX; na Física
utilizou-se o termo interação para se referir a partículas atômicas. Nas últimas décadas do século XX,
o termo, como adjetivo, passa a integrar o glossário de neologismos que a informática produziu:
interativo torna-se a expressão técnica que qualifica. Nota-se que o conceito de interatividade se
origina da nova exigência de operacionalidade imposta ao desempenho de máquinas, a partir do
momento em que estas substituem o contato humano direto. Com o tempo, o termo rapidamente
extrapola o universo tecnológico, indo para a comunicação, marketing, propaganda e educação.
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De acordo com Mill (2009), as mudanças do padrão tecnológico de produção, associadas aos
princípios de reestruturação produtiva, criaram um ambiente propício para o estímulo à educação
profissional.
Com a ampliação dos contextos sociais com sujeitos conectados, há uma abertura de espaço
para uma diversidade de procedimentos educacionais. Dentro dessa diversidade, pode-se classificar
a utilização de recursos didáticos modernos em basicamente duas vertentes:
•• Diretiva, tendo como base a pedagogia tradicional, em que não há interatividade e a realidade do aluno é desconsiderada;
•• Interativa e colaborativa, em que por meio das tecnologias digitais (softwares de simulação),
tendo os alunos como sujeitos ativos, propicia uma relação interativa e colaborativa no processo de aprendizagem.
A educação colaborativa (MILL, 2009, p. 72) é uma relação de ensino e de aprendizagem repleta de interatividade e autonomia dos sujeitos, em que professor e alunos constroem de forma
colaborativa as diretrizes e o desenrolar do curso num ambiente rico e acolhedor das diversidades,
ou seja, através da abordagem de Freire (1996), os dois passam a construir o conhecimento científico.
Neste contexto, segundo Carvalho e Matta (2007), a interatividade pode então ser definida
como a intersecção entre as práticas sociais de sujeitos engajados na resolução e compartilhamento
de construção de conhecimento e de prática de vida comum.
Amaral e Barros (2010) citam os autores Alonso e Gallego (2002), para os quais existem quatro
estilos de aprendizagem: o ativo, o reflexivo, o teórico e o pragmático:
•• Estilo ativo: valoriza dados da experiência, entusiasma-se com tarefas novas e é muito ágil;
•• Estilo reflexivo: atualiza dado, estuda, reflete e analisa;
•• Estilo teórico: é lógico, estabelece teoria, princípios, modelos, busca a estrutura, sintetiza;
•• Estilo pragmático: aplica a ideia e faz experimentos.
Vamos nos ater aos conceitos principais de mediação, heutagogia e andragogia com relação
aos modelos de aprendizagem e tentar construir a forma de aprendizagem eficiente e com significado para o aluno. Segundo Blaschke (2012, tradução nossa), heutagogia é uma forma de aprendizagem autodeterminada, com as práticas e princípios enraizados na andragogia, onde os alunos são
altamente autônomos e autodeterminados. A Tabela 2 resume bem as relações.
Tabela 2 – Comparativo entre teorias de aprendizagem (BLASCHKE, 2012, tradução nossa).
Escolha do Conteúdo
Escolha do Método
(O que aprender)
(Como aprender)
Pedagogia

Professor

Professor

Andragogia
Heutagogia

Professor
Aprendiz

Aprendiz
Aprendiz

Os adultos se motivam através de interesses e necessidades, sendo que a maior fonte de
aprendizagem é a experiência, seja ela prática ou analítica. A andragogia determina que o adulto
deva ser o sujeito da educação e que sua motivação está diretamente relacionada à sua vontade de
aprender e de crescer, porém é o professor que determina o que aprender, enquanto o adulto escolhe como aprender (KNOWLES, 1973).
Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 283-294, nov./dez. 2018.
ISSN 1518-9597 | e-ISSN 2316-3852 | doi: 10.22287/ag.v1i22.828

CALDEIRA, U. G.: TÉCNICAS DE ENSINO PARA ALUNOS DO SÉCULO 21

288

A heutagogia é uma teoria que determina que o estudante seja o único responsável pela sua
aprendizagem, sendo ele, portanto, quem define o que e como aprender. A heutagogia também
defende que o aprendizado aconteça por meio de experiências práticas, e quanto mais se erra, mais
se aprende. O conceito de heutagogia (heuta – auto, próprio – e agogus – guiar) surge com o estudo da autoaprendizagem na perspectiva do conhecimento compartilhado. Trata-se de um conceito
que expande a concepção de andragogia ao reconhecer as experiências cotidianas como fonte de
saber e incorpora a autodireção da aprendizagem com foco nas experiências. (ALMEIDA, 2003 apud
COELHO, 2016).
Feurstein é um estudioso que de forma assertiva diz que o aluno é capaz de construir o seu
conhecimento pelo processo de mediação. Marcos Meier foi a fundo em seu trabalho e nos fornece
a reflexão que segue.
A mediação da aprendizagem é um tipo especial de interação entre alguém que ensina
(o mediador) e alguém que aprende (o mediado). Essa interação deve ser caracterizada
por uma interposição intencional e planejada do mediador que age entre as fontes
externas de estímulo e o aprendiz. A ação do mediador deve selecionar, dar forma,
focalizar, intensificar os estímulos e retroalimentar o aprendiz em relação às suas experiências a fim de produzir aprendizagem apropriada intensificando as mudanças no
sujeito. (FEUERSTEIN, FALIK e FEUERSTEIN, 1998, p.15, apud MEIER, 2004, p. 35).

E como futuros mediadores, há necessidade em conhecer os estilos de aprendizagem mediada com significância. Falando em aprendizagem, o autor Gardner (1994), em seu trabalho sobre
inteligências múltiplas, classifica sete áreas de inteligências para nos orientar como entender para
alcançar bons resultados com o corpo discente, a saber:
•• Cinestésica;
•• Espacial;
•• Interpessoal;
•• Intrapessoal;
•• Linguística;
•• Lógico-matemática;
•• Musical.
Sobre a aprendizagem mediada com significância, espera-se que o aprendiz mude seus pensamentos e sentimentos, gerando novos comportamentos no sentido proativo. Portanto, toda mudança exige planejamento e muito trabalho. Quando o facilitador montar os objetivos, processo
anterior ao ensino, o professor precisa cuidar para que estes objetivos reflitam o comportamento
que se espera do aluno.
Bloom ([entre 1991 e 2010] apud BELLAN, 2008, p. 45), em sua teoria conhecida como Taxonomia de Bloom, divide os objetivos educacionais em três domínios:
•• Domínio Cognitivo − Conhecimentos e habilidades intelectuais;
•• Domínio Afetivo − Interesses, atitudes e valores;
•• Domínio Psicomotor − Habilidades motoras ou manuais.
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Da leitura do trabalho de Bloom ([entre 1991 e 2010] apud BELLAN, 2008), entendemos que
cada um tem seu estilo de aprender, portanto, as preferências são tão individuais quanto as reações
resultantes do processo de aprendizagem. Existem outras motivações ditas sociais, nas quais o meio
cria ruído na passagem do conhecimento para o aprendizado no ensino público, mas no ensino técnico, entende-se que os alunos estão comprometidos com o aprendizado, então, face as notas quase
binárias, novas técnicas são necessárias para ajudar a realização do aprendizado pela metodologia
das habilidades e competências. Nesse ponto precisamos concatenar as descobertas de Knowles.
Knowles (1973) estabelece que existe uma forma concreta entre as relações que envolvem
as teorias de educação, o perfil docente e o aluno-alvo. Knowles (1980) desenvolveu o modelo andragógico com base em vários pressupostos que diferem dos modelos pedagógicos da época. Vale
citá-los:

5.

1.

A necessidade de saber − O aluno adulto precisa saber por que ele precisa aprender
alguma coisa antes e comprometer-se a aprendê-la;

2.

Autoconhecimento − O aluno adulto deve ser responsável por suas próprias decisões.
Depois de reconhecer esta condição, este desenvolve uma profunda necessidade
psicológica de aceitação por outros na forma da condução ao saber;

3.

Relevância da experiência do aluno − O aluno adulto entra em processo de aprendizagem
com igual ou maior volume e qualidade diferente se comparado aos jovens;

4.

Prontidão para aprender − O aluno adulto torna-se apto para aprender coisas que ele
precisa saber e é capaz disto, lidando eficazmente e adaptando-se sempre a sua situação
de vida real;

5.

Orientação para a aprendizagem − Comparando-se com crianças e jovens na forma
centrada de orientação para a aprendizagem, a do adulto é centrada na experiência de
vida deste;

6.

Motivação − Enquanto o aluno adulto é sensível a algum elemento motivador externo
(melhores empregos, promoções, salários mais elevados), os elementos motivadores
mais poderosos são pressões internas (o desejo de satisfação aumenta a disposição para
o trabalho, a autoestima, a qualidade de vida). (KNOWLES, 1980, p. 57-63, tradução nossa).

PROCESSOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS

Inicialmente fez-se uma pesquisa bibliográfica para buscar embasamento ao trabalho com
análise das teorias de ensino e aprendizagem e como estas podem ajudar o corpo docente no processo de mediação e o discente com relação a aprendizagem mediada com significação. Feito isso,
como aplicar na prática essa aprendizagem e construir a solução junto ao discente com as técnicas
aqui abordadas.
O método dialético é de grande ajuda como podemos observar segundo Prodanov e Freitas (2013):
Em síntese, o método dialético parte da premissa de que, na natureza, tudo se relaciona, transforma-se e há sempre uma contradição inerente a cada fenômeno.
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Nesse tipo de método, para conhecer determinado fenômeno ou objeto, o pesquisador precisa estudá-lo em todos os seus aspectos, suas relações e conexões, sem
tratar o conhecimento como algo rígido, já que tudo no mundo está sempre em
constante mudança (PRODANOV, FREITAS, 2013, p. 35).

Este trabalho se orienta por outras metodologias com a experimental e a observacional. Segundo Freitas e Prodanov (2013, p. 37):
Método experimental consiste, especialmente, em submeter os objetos de estudo
à influência de certas variáveis, em condições controladas e conhecidas pelo investigador, para observar os resultados que a variável produz no objeto.

Já no campo observacional, os autores Freitas e Prodanov (2013, p. 38) discorrem:
O método observacional é um dos mais utilizados nas ciências sociais e apresenta
alguns aspectos interessantes. Por um lado, pode ser considerado como o mais
primitivo e, consequentemente, o mais impreciso. Mas, por outro lado, pode ser
tido como um dos mais modernos, visto ser o que possibilita o mais elevado grau
de precisão nas ciências sociais.

O resultado desta proposta pode receber um retorno por parte docente ou de gestão e fomentar uma atualização do trabalho em nível de mestrado com outras propostas versando sobre a
interdisciplinariedade e avaliação discente das intervenções propostas. O retorno discente estabelece o melhor dos dois mundos ampliando o trabalho no sentido de uma aprendizagem significativa.

6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação de artigos científicos nem sempre possui caráter pedagógico, muito pela linguagem
científica adotada. O problema é não servir na prática, no dia a dia docente, algo com significado para
uso no processo de ensino e de aprendizagem diário. Desta forma precisa-se indicar um caminho.
No desenvolvimento de um trabalho acadêmico, os autores costumam se basear no conteúdo
de outros autores e estes em outros autores e assim por diante com a função de ditar como nossos
discentes aprendem, como funcionam biologicamente, quais metas atingir, como formar o conhecimento, como torná-lo duradouro e significante, como desenvolvê-lo, mas e o modo de agir, frente
a frente com o discente e suas dúvidas. Uma breve investigação diagnóstica de aprendizado e chega-se facilmente a imensa dificuldade com a resolução de frações (vivência do autor como docente
de ensino técnico), ou seja, dificuldade com conteúdos do sexto ano. A partir desta constatação há
necessidade de aproveitar esse conhecimento teórico e transformar em algo prático.
Smith (2010) referencia Skinner sobre um passado educacional não muito distante:
Há cinquenta anos, a resposta teria sido clara. Naquele tempo, o controle educacional ainda era francamente aversivo. A criança lia os números, copiava os números,
memorizava as tabuadas e executava as operações com os números para escapar à
ameaça da palmatória ou da vara de marmelo. (SMITH, 2010, p. 58).

Esse era o aprendizado pelo medo, não de todos, mas marcante na grande maioria dos alunos.
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Quase uma centena de anos depois, podemos observar no trabalho de Meier (2004) o perfil docente
solicitado pelo aluno do século 21:
Não é preciso repetir aqui à importância do vínculo professor aluno e as derivações
que podem ser inferidas a partir dessa construção, entretanto, as características de
um bom professor necessariamente estão vinculadas a esse fato. Não é possível um
professor ser bem sucedido apenas com um alto conhecimento da disciplina que
leciona ou um método eficaz de explicar, de desenvolver a construção da aprendizagem de cada aluno. É preciso que ele seja humano, real, pessoal. É preciso que
dialogue com seus alunos. (MEIER, 2004, p. 75).

Mas nem sempre o desejo discente é atendido por inúmeros fatores negativos, mais fortes
nas escolas públicas, como falta de recursos, apesar do dispositivo constitucional de investimento
obrigatório. Meier lembra Freire e as relações humanas, mas ainda distante das técnicas reais, do
como fazer na prática. Esse vácuo permite a este autor desenvolver sugestões para balizar novos
planejamentos por parte do grupo docente e tornar mais significativo o processo de ensino e aprendizagem.
Com fazê-lo então, da teoria a prática?
Antes de qualquer coisa, precisa-se dar significado a tarefa. Neste ponto usa-se a aprendizagem dialogada com mediação. Pode-se escolher um assunto junto ao grupo discente. Digamos que
o professor escolha o tema veículo, subtema segurança, questão aberta: como controlar automaticamente o acendimento de farol e lanterna para atender a nova legislação? A disciplina pode ser
Eletrônica Digital, muito comum em pelo menos quatro cursos técnicos como eletrônica, eletroeletrônica, mecatrônica e automação industrial.
Neste ponto o aluno de posse do conhecimento teórico do funcionamento de alguns componentes eletrônicos tradicionais, elabora um desenho e submete ao docente para revisão da proposta. Pode interagir em grupo agregando mais uma habilidade. Se a escola possui laboratório de informática, pode-se agregar mais uma habilidade, utilizando softwares gratuitos para desenvolvimento
de projetos, como a suíte de aplicativos Quartus do fabricante ALTERA.
Num ambiente mais favorável de investimentos na educação técnica, pode o aluno implementar via kit didático, quando a variável tempo e espaço alocados são restritos, pode trabalhar
com protoboard, o que resulta em um melhor aprendizado ou desenvolver em programação C e
Arduino. De nada adianta observarmos tantos recursos a disposição se o grupo gestor não perceber a importância de manter o corpo docente atualizado, com tempo pedagógico de preparação,
recursos e insumos nos laboratórios e salas de aula e o docente motivado para continuar os estudos
acadêmicos.
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